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Sevgili Yeşilay Dostları,
Bundan bir asır kadar önce, memleketimizin ve milletimizin zor günlerinde, neslin 
istikbalini dert edinmiş ilim ve irfan sahiplerinin el ele vererek kurduğu Yeşilay, 
bugün ülke sathına yayılmış gönüllüleri ve teşkilatı ile tüzüğünde belirtilen amaçlar 
doğrultusunda insanlarımızı her türlü zararlı alışkanlık ve bağımlılıktan korumak,  
gençlik ve toplumumuzu daha sağlıklı ve üretken hale getirmek için gayretlerini ve 
mücadelesini sürdürmektedir.

Yüzyıla yakın süredir Yeşilay, tüzüğündeki ifadeyle, “gençliğe ve topluma zarar veren 
bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek” 
amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu gayeyle toplumun her kesimiyle kucaklaşarak vicdan 
sahibi herkesin desteğiyle, kanun ve kuralların ötesinde bir gönüllülük ilişkisiyle zararlı 
alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadele etmektedir.

Yeşilay, toplumumuz ve gençliğimizle buluşmayı ve kucaklaşmayı, onları her türlü 
zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok 
faaliyete imza atmış, bu yolda birçok başarılar kazanmıştır. Bizler de bir yandan bir 
asırlık geçmişi ile Yeşilayımızın kurumsal yapılandırmasını sürdürürken, bir yandan 
da bilgi, tecrübe ve Yeşilay kültürüne sahip profesyonellerle kadromuzu güçlendirdik. 
Bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’de ve dünyada örnek bir sivil toplum örgütü 
modeli olma yolunda büyük adımlar attık ve Yeşilay’ı mükemmeliyet merkezi 
haline getirdik. Ayrıca bağımlılıklarla mücadeleyi sadece yerel bir mücadele alanı 
olarak görmeyerek, bu alanda en geniş çerçevede global bir mücadeleye ihtiyaç 
olmasından hareketle misyonumuzu, vizyonumuzu ve marka değerimizi yurt 
dışına taşıdık. 

Toplumsal hayatımızın ve sağlıklı aile yapımızın akıl ve beden sağlığı yerinde 
nesiller eliyle yarınlara taşınması için, gündelik felsefî ve siyasî tartışmaların 
ötesinde bir anlayış ve azmi benimsedik. İlk kurulduğu günkü ideal ve fikirlerle 
Yeşilay’ı hem milletimizin hem insanlığın hizmetinde daha etkili ve daha aktif 
bir yapıya büründürmeye gayret ettik.

71. dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak bağımlılıklarla mücadele 
konusunda her bireyi, her kurumu, her çalışmayı önemsiyoruz. Yeni 
vizyonumuzu bizimle paylaşan, gücümüze güç katan gönüllülerimizle 
hem memleket sathında hem de uluslar¬arası alanda Yeşilay’ın daha 
büyük başarılara doğru yürüdüğünü görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 
Yeşilay Genel Başkanı olarak; Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu üyelerimize, Şube Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu üyelerine, 
profesyonel kadromuza, gönüllülerimize, Yeşilay gençliğine Yeşilay ideal ve 
hedefleri doğrultusunda canla başla çalışmalarından ötürü gönülden  
teşekkür ederim. 

 Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
 YEŞİLAY GENEL BAŞKANI

BAŞKANIN MESAJI
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Bağımlılıklarla yorulmadan mücadele ettiğimiz dolu dolu geçen bir yılı daha geride 
bırakmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yıl içinde başlattığımız birçok projemizin ülkemizin 
her köşesinde bulunan şubelerle ulusal bir uygulamaya döndüğünü görüyoruz. “Yeşilaycı” 

olmaya daha derin anlamlar kattığımız ve görünür kıldığımız 2015 yılında ülkenin 
her köşesinde faaliyet gösterme, milyonlarca insana doğrudan ulaşma, 
ülkemizden bağımlılıklara karşı çıkan sesi dünyanın 30 ülkesine taşıma 

imkânına kavuştuk.

Birlikte attığımız her küçük adım, iyi niyetli çabalar ve gönüllülük 
ile birleştiğinde ülke çapında birer başarı hikâyesine dönüştü. Bu 
sayede sadece ülkemizde değil Dünya’da en büyük önleme temelli 
eğitim programı olan TBM için 28.000 rehber öğretmen yetiştirdik. Bu 
öğretmenler aracılığıyla yaklaşık 20 milyon öğrencimiz bağımlılıklar 

konusunda kendilerine yaş gruplarına özel hazırlanan içeriklerle 
bilgi sahibi oluyorlar. Artık okullarımızda tüm öğrencilere, Halk Eğitim 

Merkezleri aracılığı ile de tüm topluma önleme temelli eğitimler veriliyor. 
“Hayat Boşluk Kabul Etmez” cümlesi bizim için çok şey ifade ediyor. İnsanların 

boşluğa düştüğünde kendilerine uzanan dost eli olabilmek için çalışıyoruz. Bu 
çabalar sayesinde 2013 yılında tüzüğümüzü değiştirmiş ve rehabilitasyon faaliyetini 

hizmet alanına eklemiştik. Bunun üzerinden henüz iki yıl geçmeden 2015 yılında Yeşilay 
artık rehabilitasyon faaliyetlerini başarıyla yürüten ve ülkemize bu alanda model önerileri 
sunan bir yapı haline geldi. Alanında ülkenin en iyi uzmanlarının katkılarıyla faaliyete 
geçen YEDAM bağımlılık tedavisini tamamlamış bireylerin sosyal hayata uyumu için 
herkese umut oluyor. Önümüzdeki yıllarda da siz değerli Yeşilay dostlarının destekleri ile 
ülkemizin her yanına yaygınlaşacak bu yapının tohumlarını atıyoruz. 

Toplumun bu mücadeleye katılımı için öncü olmak, iyi niyetli çabaları desteklemek 2015 
yılında da birinci önceliğimiz oldu. Sivil toplumun bu alandaki başarısını artırabilmek 
adına ilan ettiğimiz destek programları ile yurdun her köşesinde unutulmaz başarı 
hikayeleri yazıldı. Yeşilay’dan aldıkları destekler ile  yerel STK’lar projeler üretip sağlıklı 
yaşamı minik ellere, sanatçı gözlere, güçlü sporculara, memleketin en ücra köşesindeki 
köylere taşıdılar. Sadece 2015 yılında bu sayede 888.000 kişiye yüz yüze ulaşmayı başardık, 
sadece akılları değil gönülleri de kazanmayı önemsiyoruz. 2015 yılında ülke genelinde 106 
şubeye ulaştık. Şubelerimizin tamamında gönüllüler faaliyet gösterdi. Her yeni gönüllü ile 
yeniden filizlendik. Yetenek yarışmaları ile “Sağlıklı Nesil” dedik. 

2012 yılında başlayan hızlı büyüme ivmemizi 2015 yılında da devam ettirdik. Uluslararası 
kuruluşların iş birliği yapmak istediği, nitelikli insanların çalışmak istediği, projeleri 
hükümet programlarına giren, sivil toplum kuruluşlarına liderlik eden, üniversitelerin proje 
başvurusu yaptığı,  içerik sağlayan, burs ve hibe programları yöneten, akademik yayınlar 
yapan, yurt dışına eğitim ihraç eden, standartlar koyan, umut olan “Mükemmel Yeşilay’ı” 
ortaya çıkaran faaliyetlerimizle dolu bir yıl geçirdik.

2015 yılı büyüme ve yaygınlaşma serüvenimizi anlatan bu rapor ve arka plandaki her 
çalışma için Yönetim Kurulumuza, Yeşilay’ın ‘Gönüllü Profesyonelleri’ olan mesai 
arkadaşlarıma ve tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyor, bizi daha büyük kılan 
Yeşilay dostlarını selamlıyorum.

SUNUŞ

 Savaş YILMAZ  
 YEŞİLAY  
 GENEL MÜDÜRÜ 
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YÖNETİM KURULU

 Yrd. Doç. Dr.  
 İbrahim TOPÇU  
 2. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 Çetin DÖNMEZ  
 GENEL MUHASİP 

 Dr. Halit YEREBAKAN  
 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

 Av. Osman  
 Baturhan DURSUN  
 GENEL SEKRETER 

 Dr. Ahmet ÖZDİNÇ  
 GENEL MUHASİP YARDIMCISI 

 Doç. Dr. Hakan ERTİN  
 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

 Müşerref Pervin  
 Tuba DURGUT  
 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 

 Esra ALBAYRAK  
 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

 Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ  
 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

 Yrd. Doç. Dr. 
 Mehmet Akif SEYLAN 
 1. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 Mehmet DİNÇ  
 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 

 Yrd. Doç. Dr.  
 Azize Nilgün CANEL  
 YÖNETİM KURULU ÜYESİ 





 “Bağımlılıklarla	
   asırlık 

	 	 	 			mücadele!
”
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TARİHÇE

 Ord. Prof. Dr.  
 Mazhar Osman USMAN 
 YEŞİLAY’IN KURUCUSU 

Ordinaryüs Prof. Dr. Mazhar Osman Usman arkadaşları ile birlikte  
5 Mart 1920’de İstanbul’da o zamanki adı “Hilal-i Ahdar” olan Yeşilay’ı 
kurmuştur. Türkiye’de akıl ve sinir hastalıklarının çağdaş yöntemlerle 
tedavisine öncülük eden Usman, ülkemizin ilk modern ruh sağlığı 
hastanesinin de kurucusudur.
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TARİHÇE

Hilal-i Ahdar 1920 
(Yeşilay’ın ilk logosu) 

Yeşilay Dergisi’nin  
ilk sayısı yayınlandı - 1925

Yeşilay Afişi

Yeşilaycılar Ereğli  
Gezisinde-1954

Yeşilay  
Buluşmaları

Yeşilay’ın eski 
logolarından biri 
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TARİHÇE

Gençlik Şubesi’nin  
düzenlediği Lider  
Yetiştirme Kursu-1954

Öğretmenlerle Park 
Otel’de çay sohbeti-1953

Yeşilay Kadın Kollarının  
düzenlediği kadın buluşmaları 

1950-1970 arası yıllarda çok yaygındı

Yeşilay’ın düzenlediği  
bir resital-1954



019Yeşilay alkollü içkilerle mücadele amacıyla dönemin 
şeyhülislamı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde  
Dr. Mazhar Osman Usman ve arkadaşları tarafından  
5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla 
kurulmuştur. “Hilal-i Ahdar” ismi daha sonra  
“Yeşil Hilal” ve “Yeşilay” olarak değişmiş, 1934 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet 
İnönü’nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla 
Yeşilay’a “Kamuya Yararlı Dernek Statüsü” verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça 
Yeşilay’ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, 
alkolden sonra sigara, uyuşturucu, kumar ve teknoloji 
bağımlılığı Yeşilay’ın mücadele alanına dahil olmuştur.

TARİHÇE

Yeşilay Gençlik Kolu  
öğrencileri 

Yeşilay’ın ev sahipliği yaptığı  
Uluslararası Antialkolizm  

Kongresi-1956

 
Yeşilay İlanı

Yeşilay Gençlik Şubesi adına açılan  
Yeşilay Gençlik Dondurma Evi gençlerin  

o zamanlarda buluştukları  
bir mekandı-İstanbul
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Yeşilay, insan onurunu ve saygınlı-
ğını temel alan, toplumu ve gençliği 
ayrım gözetmeden zararlı alışkanlık-
lardan korumak için çalışan, milli ve 
ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel 
metotlar kullanarak tütün, alkol, 
uyuşturucu madde, teknoloji, kumar 
vb. bağımlılıklarla mücadele eden; 
önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı 
ve savunuculuk çalışmaları yürüten 
bir sivil toplum kuruluşudur.

VİZYON
2020 yılında, kuruluşunun ikinci yüz-
yılına girerken, bağımlılıklarla müca-
delede Türkiye’yi örnek ve lider bir 
ülke yapan ve misyonunu yurtdışına 
taşıyan bir Yeşilay.

AMAÇ
Yeşilay, alkol ve madde bağımlılığı 
gibi toplumun ve gençliğin beden 
ve ruh sağlığını tahrip eden bağım-
lılıklarla mücadele etmek amacıyla 
kurulmuş, tütün, kumar, internet 
ve teknoloji bağımlılığı gibi zaman 
içerisinde ortaya çıkan zararlı alış-
kanlıkları mücadele alanlarına dahil 
etmiştir.

Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla 
mücadele etmek üzere, toplumun 
bilinç, güç ve kaynaklarını harekete 
geçirir; insan onur ve saygınlığı-
nın korunması doğrultusunda her 
koşulda, yerde ve zamanda desteğe 
muhtaç insanlara yardım eder; toplu-
mun bağımlılıklarla mücadele kapasi-
tesinin geliştirilmesine sürekli katkıda 
bulunur.

Bu amaç doğrultusunda ulusal ve 
uluslararası kamu, özel ve sivil top-
lum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği 
ve ortak çalışma organizasyonlarını 
geliştirir.

YETKİ
Yeşilay, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakan-
lar Kurulu’nun 19.09.1934 tarih ve 
2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu 
yararına çalışan Cemiyet statüsüne 
geçirilmiştir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu hüküm-
lerine göre kurulu ve faaliyette 
bulunan Yeşilay, 23.05.2015 tarihinde 
34-003-084 sayılı Tüzük değişikliğine 
gitmiş, tüzük değişikliği İstanbul Vali-
liği tarafından tetkik edilerek Dernek-
ler Kanununa uygun görülmüştür.

Yeşilay ayrıca, Bakanlar Kurulunun 
18.12.2012 tarih ve 2012/4073 sayılı 
kararı ile 2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanunu’nun 6. Maddesi doğrultu-
sunda izin almadan yardım toplayabi-
lecek kuruluşlar arasında yer alır.

MİSYON VE VİZYON
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GENEL 
BİLGİLER 

TEMEL DEĞER VE İLKELER

TEMEL DEĞER 
VE İLKELER
İNSAN ONURU İÇİN 
BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE
Yeşilay, bağımlılığa neden olan risk 
faktörlerine karşı insan sağlığının 
korunması ve insan onuruna saygı 
duyulmasının sağlanmasını amaçlar. 
Tüm çalışmalarında insanlar arasında 
karşılıklı anlayışı, kardeşliği, dost-
luğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destek-
ler. Yeşilay, her nerede olursa olsun 
bağımlılıklardan kaynaklanan insan 
ızdırabını ulusal ve uluslararası kapa-
sitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek 
için gayret sarf eder.

AYRIM GÖZETMEMEK
Yeşilay hizmetlerinde milliyet, ırk, 
dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce 
farkı gözetmez. Bağımlılıklardan kay-
naklanan sorunları ihtiyaçlara öncelik 
vererek kapasitesi nispetinde en etkin 
tedbirlerle dindirmeye odaklanır.

BAĞIMSIZLIK
Yeşilay, bağımsız bir sivil toplum 
kuruluşudur. Yeşilay, insani faaliyet-
lerinde kamu otoritelerinin yardımcısı 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tarafından usulüne uygun olarak 
yürürlüğe konulmuş uluslararası söz-
leşmelere ve Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti kanunlarına tabidir. Bu çerçevede, 
faaliyet alanı ile ilgili uluslararası 
sözleşmeler yapma ve bunlara uygun 
hareket etme özerkliğine sahiptir.

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ
Yeşilay, hizmetlerinde hiçbir şekilde 
kişisel ve kurumsal çıkar gözetmeyen 
gönüllü bir yardım kuruluşudur.

BİLİMSELLİK
Yeşilay bağımlılıklardan korunma, 
bağımlılıkları önleme, terapi ve tedavi 
aşamalarında bağımlılıklarla mücade-
le safhalarındaki davranış pekiştirme 
ve/veya davranış değişimi sağlama 
çalışmalarında kanıta dayalı araştır-
ma, analiz ve müd ahale yaklaşımını 
benimser. 

HALK SAĞLIĞI NİTELİĞİ
Yeşilay, başta tütün, alkol ve madde 
bağımlılıkları olmak üzere her türlü 
bağımlılık doğurucu faktör ve sürece 
karşı kurumsal kapasitesi oranında 
önleyici mücadele programları oluştu-
ran; oluşmuş bağımlılıklarla ilgili ola-
rak ise kamu ve sivil toplumun sahip 
olduğu terapi ve tedavi hizmetlerinin 
etkin şekilde seferberliğine çalışan 
gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

KÜRESELLİK
Bağımlılıklarla mücadele alanında 
başka ülke ulusal dernekleri ile eşit 
statüye sahip olan ve karşılıklı yar-
dımlaşmada onlarla eşit sorumlu-
lukları ve görevleri paylaşan Yeşilay, 
bağımlılıklarla dünya çapında müca-
dele edecek küresel bir organizasyon 
oluşturmayı, böyle bir organizasyo-
nun parçası olarak meseleleri küresel 
ölçekte görmeyi, küresel ölçekte 
çalışmayı, küresel standartlarda işlev 
görmeyi, etkili ve itibar sahibi olmayı 
ilke edinir.

TOPLUMSALLIK
Yeşilay faaliyet gösterdiği her ülke 
toplumunun her kesiminde ve her 
yaşam alanında tabandan temsile, 
bireyden kamu kurumlarına dek her 
kademede halk sağlığı bilinci oluştur-
mak üzere örgütlenmeyi, toplumsal 
düzeyde katılımcı çalışmalar yürüt-
meyi kalıcı başarılar sağlamanın bir 
gereği olarak görür.

KURUMSAL 
YÖNETİM 
İLKELERİ 
Yeşilay, uluslararası kurumsal yöne-
tim ana ilkeleri kapsamında yer alan 
prensiplere bağlı kalarak etik
değerler çerçevesinde hizmet sunar.

ŞEFFAFLIK
Yeşilay, kurum ile ilgili mali, ayni ve 
iktisadi konularda yeterli, doğru ve 
kıyaslanabilir bilgiyi zamanında,
somut ve anlaşılabilir bir şekilde 
açıklar.

HESAP VEREBİLİRLİLİK
Yeşilay, yönetime ilişkin kural ve 
sorumluluklarını açık bir şekilde 
tanımlar ve toplumsal sorumluluk 
bilinciyle şeffaflık ve kamuoyuna açık-
lık ilkesini benimser.

SORUMLULUK
Yeşilay, faaliyet ve hizmetlerinin, 
üyesi bulunduğu hareketin temel 
ilkelerine, ulusal ve uluslararası ilgili 
mevzuata, kurum içi düzenlemelere, 
toplumsal ve etik değerlere uygunlu-
ğunu sağlar.

ADALET VE EŞiTLiK
Yeşilay yönetimi tüm faaliyetlerinde 
üçüncü şahıslara karşı eşit davran-
mayı ve önyargısız yaklaşmayı
benimser.
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 » Yeşilay, kalite yönetiminde bir 

dünya standardı olan Mükemmeli-
yet Merkezi Modelini çalışmalarında 
esas alarak, toplumsal ihtiyaç ve 
beklentileri, üye, gönüllü ve pay-
daşlarının taleplerini bu vizyonla 
karşılar. 

 » Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel 
ve kanıta dayalı yöntemler kullana-
rak araştırma, geliştirme faaliyetleri 
yürütür ve aldığı sonuçlara göre 
projeler üretir ve uygular. 

 » Yeşilay bilimsel ve akademik çalış-
maları destekler. Dokümantasyon 
merkezi oluşturarak Yeşilay Yayın-
ları aracılığı ile gazete, dergi, kitap 
ve bültenler yayınlar. 

 » Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek 
yurt içinde ve yurt dışında teşkilat-
lanma çalışmaları yaparak geniş 
kitlelere ulaşmayı amaçlar. 

 » Bağımlılıklarla mücadelede yazılı ve 
görsel medyayı, internet ve sosyal 
medya ağlarını aktif bir mücadele 
alanı olarak görür ve mesajların top-
lumun tüm kesimlerine aktarılması 
için çalışır. 

 » İlk ve ortaokullarda, lise ve üniver-
sitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak 
eğitim kurumlarında yaygınlaşarak 
çocuklarda ve gençlerde Yeşilay 
bilinci ve bağımlılıklarla ilgili far-
kındalık oluşturur. 

 » Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbir-
liği içerisinde bağımlılıklarla müca-
dele amaçlı yaygın ve örgün eğitim 
kurumları için müfredat hazırlar, 
yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği 
oluşturur, bağımlılıklarla mücade-
lede eğitim mecralarında aktif  
olarak yer alır. 

 » Çalışma alanına uygun uluslararası 
teşkilatlarla işbirliği yapar. Yurt 
dışında Yeşilay’ların kurulmasına 
öncülük eder. 

 » Dünyada bağımlılıklarla mücadele 
eden uluslararası çatı kuruluşların 
oluşumunda yer alır veya oluşu-
muna önayak olur. 

 » Bağımlılıklarla mücadelede yasal 
mevzuatın geliştirilmesi için 
savunuculuk çalışmaları yaparak 
toplumsal farkındalığı arttırmaya 
çalışır. 

 » Ülke çapında faaliyet ve etkinlikler 
yoluyla bağımlılıklarla ilgili farkın-
dalığı arttırmak için çalışır. 

 » Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları ile ortak proje ve 
faaliyetler yürütür. Ulusal ve ulusla-
rarası birliklere, çatı kuruluşlara ve 
federasyonlara katılır; çalışma alanı 
ile ilgili tüm paydaşlarla etkili işbir-
liği geliştirir. 

FAALİYET ALANLARI
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MÜCADELE 
EDİLEN  
BAĞIMLILIK 
ALANLARI

 » Alkol bağımlılığı 

 » Uyuşturucu madde bağımlılığı 

 » Kumar bağımlılığı 

 » Tütün bağımlılığı 

 » Teknoloji bağımlılığı

MÜCADELE EDİLEN BAĞIMLILIK ALANLARI
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İNSAN KIYMETLERİ

İNSAN 
KIYMETLERİ
Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede 
Türkiye’yi örnek ve lider bir ülke yap-
mayı ve bu misyonu dünyaya taşımayı 
hedeflemektedir. İnsan Kıymetleri 
politikası da tüm bu değerler ve hedef-
ler doğrultusunda oluşturulmuştur. 
Yeşilay’da çalışmak profesyonelliğin 
yanı sıra gönüllülük ilkesini de gerek-
tirdiğinden, Yeşilay çalışma ekibine 
gönüllü profesyoneller de denilmektedir.

 

AMAÇ
Yeşilay’ın yönetim anlayışını yansıtan 
İnsan Kıymetleri politikası, kurumun 
ana politikalarına paralel olarak insan 
kaynağı ve hizmetlerinin çerçeve 
ve yol haritasını tanımlar. Buradaki 
amaç; Yeşilay çalışma ekibiyle, belir-
lenen ilkeler ve kurallar rehberliğinde 
topluma fayda sağlayacak daha pro-
fesyonel çalışmaların yürütülmesidir. 

İNSAN KIYMETLERİ VİZYONU
Yeşilay’ın İnsan Kıymetleri vizyo-
nunda çalışanların gelişimi ve mutlu-
luğu ön plandadır. İnsan Kıymetleri 
uygulamaları ve bu uygulamaları 
geliştirme yönündeki çalışmalar, ulu-
sal ve uluslararası ölçekteki diğer sivil 
toplum kuruluşlarına da örnek olacak 
nitelik taşır.

İNSAN KIYMETLERİ MİSYONU
Yeşilay’ın İnsan Kıymetleri misyonu, 
Yeşilay’ın değerlerini benimseyen, 
paylaşımcı, nitelikli çalışanlarla ku-
rumun stratejik hedeflerine ulaşmayı, 
ölçülebilir ve adil politikalar doğrultu-
sunda, insan ve kurum verimliliğine 
katkı sağlamayı kapsamaktadır. 

İNSAN 
KIYMETLERİ 
POLİTİKALARI
İŞE ALIM YÖNETİMİ
İşe alımlarda Yeşilay’ın değerlerini 
taşıyacak, iş yetkinliğine sahip olan, 
performanslarıyla fark oluşturacak 
nitelikli çalışanların kuruma kazandı-
rılması gözetlenmektedir.

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ
Yeşilay’ın hedef ve stratejileri doğrul-
tusunda; sorumluluk bilinci yüksek, 
donanımlı, alanında uzmanlaşmış 
çalışanların yetişmesi, bilgilerinin 
artırılması ve desteklenmesi amacıyla 
eğitim ve gelişim programları planlanır.

ÜCRET YÖNETİMİ
Yeşilay’da, çalışanlara bilgi, beceri 
ve yetkinlikleri ile performanslarını 
dikkate alan, adil bir ücretlendirme 
sistemi uygulanır.

PERFORMANS YÖNETİMİ
Çalışanların verimliliğini artırmayı 
destekleyen, fırsat ve yenilikleri takip 
etmeyi teşvik edici, sürekli ve ölçüle-
bilir, yüksek performans kültürünün 
Yeşilay’da yerleşmesi amaçlanır.

KARİYER YÖNETİMİ
Çalışanların bireysel gelişim, yetkinlik 
ve mesleki uzmanlıklarının artırılma-
sının desteklenmesi amacıyla kariyer 
yol haritalarını belirlemelerine destek 
olunur ve farkındalık oluşturulur.

İÇ İLETİŞİM VE MOTİVASYON YÖNETİMİ
Yeşilay’da doğru ve etkin iletişimle 
çalışanlar için verimli iş ortamları 
geliştirilmeye çalışılır; bütünleştirici 
ve insanlar arasında etkileşimi artıra-
cak faaliyetler, uygulamalar planlanır.

İNSAN KIYMETLERİ BİLGİ SİSTEMİ 
YÖNETİMİ
Yeşilay’da, İnsan Kıymetleri politi-
kalarının daha etkin yürütülmesini 
sağlayacak, stratejik ve gelişmiş fonk-
siyonlara sahip İnsan Kıymetleri bilgi 
sistemleri kullanılır.

 YEŞİLAY’DA
 EN KIYMETLİ DEĞER 
 İNSANDIR.

 YEŞİLAY’DA İNSAN, 
 KAYNAK DEĞİL 
 KIYMETTİR.
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İNSAN KIYMETLERİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE 
VERİLEN ÖNEM
Yeşilay’da ekipler ve yöneticiler ara-
sındaki iletişim ve çalışan memnuni-
yeti büyük önem arz etmektedir. Bu 
yönde çalışanların istek ve görüşlerine 
değer verilir, motivasyon ve beklen-
tileri “Çalışan Memnuniyeti Anketi” 
ile belirli periyotlarla ölçümlenerek, 
raporlanır.

Memnuniyet anketinin yanı sıra çalı-
şanlarla bire bir görüşülüp kariyer ve 
gelişim planlarına katkı sağlamak, 
kurumla ve İnsan Kıymetleri uygu-
lamalarıyla ilgili düşünce ve beklen-
tilerini öğrenebilmek amacıyla da 
çalışmalar yapılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 

YEŞİLAY ÇALIŞAN İSTATİSTİĞİ

YAŞ ORTALAMA YAŞ CİNSİYETE GÖRE(%) MEDENİ DURUM(%)

Ortalama Yaş Bayan Bay Bayan Bay Bekar Evli

34 30 37 47% 53% 50% 50%

ORTALAMA YAŞ

37 30

BAYAN

BAY

CİNSİYET

53% 47%

BAYAN

BAY

 2015 YILINDA YAPILAN ANKETE  
 GÖRE ÇALIŞAN MEMNUNİYET  
 ORANI %82’DİR.

 YEŞİLAY KÖKLÜ BİR KURULUŞ,
 GENÇ BİR ORGANİZASYONDUR.
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  YÖNETİM KURULU  
 
  GENEL BAŞKAN 

  1. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI  

  2. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI  
 
  İCRA KURULU  
 
  GENEL SEKRETER 

  DIŞ İLİŞKİLER  
 
  AR-GE ve PROJE  
 
  EĞİTİM  
 
  ETKİNLİK  
 
  TEŞKİLATLANMA

  YEDAM

  İDARİ İŞLER ve İKTİSADİ İŞLETME  

  KURUMSAL İLETİŞİM

  MALİ İŞLER  

  BİLGİ İŞLEM  
 
  SATIN ALMA

  İNSAN KIYMETLERİ  

  1. GENEL SEKRETER YARDIMCISI  
 
  2. GENEL SEKRETER YARDIMCISI  
 
  GENEL MÜDÜR  

  DENETİM KURULU  
 
  DİSİPLİN KURULU  
 
  BİLİM KURULU  
 
  YÖNETİM KOMİSYONLARI  
 
  DANIŞMANLAR

  İÇ DENETİM  
 
  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

  GENEL MÜDÜR YRD. (İDARİ)   GENEL MÜDÜR YRD. (TEKNİK)

ORGANİZASYON ŞEMASI

ORGANİZAS-
YON ŞEMASI
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  DIŞ İLİŞKİLER   
  2 Uzman Yardımcısı  

  AR-GE ve PROJE  
  1 Birim Yöneticisi Vekili 
  2 Uzman
  3 Uzman Yardımcısı 

  EĞİTİM   
  1 Birim Yöneticisi Vekili 
  3 Uzman Yardımcısı 

  ETKİNLİK  
  1 Birim Yöneticisi  
  1 Uzman 
  2 Uzman Yardımcısı 

  TEŞKİLATLANMA  
  1 Birim Yöneticisi Vekili 
  1 Uzman
  3 Uzman Yardımcısı
  2 Şube Personeli

  YEDAM  
  1 Birim Yöneticisi 
  6 Psikolog
  2 Sosyal Hizmet Uzmanı
  1 Sosyolog 

   İDARİ İŞLER ve İKTİSADİ İŞLETME  
  1 Birim Yöneticisi Vekili 
  10 Destek Personeli 
  3 Uzman Yardımcısı 
  2 Yetkili 

  KURUMSAL İLETİŞİM   
  1 Birim Yöneticisi 
  3 Uzman 
  1 Uzman Yardımcısı

  MALİ İŞLER   
  1 Birim Yöneticisi 
  1 Uzman
  1 Uzman Yardımcısı

  SATIN ALMA   
  1 Birim Yöneticisi 
  1 Uzman 
  1 Yetkili 

  İNSAN KIYMETLERİ   
  1 Birim Yöneticisi 

  BİLGİ İŞLEM   
  1 Birim Yöneticisi Vekili
  1 Uzman Yardımcısı 

ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL 
BİLGİLER 
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Yeşilay Cemiyeti, Genel Merkez, Genel 
Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, 
Şubeler ve Gönüllülerden oluşan bir 
yapıya sahiptir. Genel Kurul, Cemiye-
tin en üst karar organını, Genel Mer-
kez Cemiyet çalışmalarının yönetildiği 
İstanbul’daki yönetim yerini, Yönetim 
Kurulu Genel Kurulunca seçilen, 
Cemiyetin çalışmalarını yönetip yön-
lendiren kurulu, Şubeler Genel Kurul 

kararıyla kurulan, bünyesinde organ-
ları bulunan ve Genel Merkeze bağlı 
olarak faaliyet gösteren, tüzel kişiliği 
bulunmayan alt birimleri, gönüllüler 
ise Genel Merkez faaliyet ve çalışma-
larında gönüllü olarak yer almak iste-
yenleri ifade etmektedir. 2013 yılında 
gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile 
de Genel Müdürlük kurulmuştur. 
Eylül 2014’te yapılan Olağanüstü 
Genel Kurul ile de Yeşilay’ın faaliyet 
alanı içerisinde yer alan koruyucu ve 
önleyici çalışmalarının yanına rehabi-
litasyon hizmetleri de eklenmiştir. 

YEŞİLAY GENEL MERKEZİ
Cemiyetin tüm çalışmalarının yöne-
tildiği Yeşilay Genel Merkezi mekân 
olarak İstanbul’da tarihi Sepetçiler 
Kasrı’nda yer almaktadır. Sepetçiler 
Kasrı, 1643’te Sultan İbrahim tara-
fından Bizans döneminden kalma 
surların üzerine inşa ettirilmiştir. 
Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde ve 
kıyı alanlarında yer alan yapılardan 
bugüne kadar gelebilen sadece Sepet-
çiler Kasrı’dır. Daha önce farklı alan-
larında hizmet veren Sepetçiler Kasrı, 
2011 yılından itibaren Yeşilay’a tahsis 
edilmiştir. Yeşilay’ın bir çok etkinlik, 
toplantı gibi organizasyonların da 
yapıldığı Sepetçiler Kasrı’nda Genel 
Müdürlük bünyesindeki tüm birimler 
yer almaktadır. 

Sepetçiler Kasrı 

ORGANİZASYON YAPISI
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Esekapı Medresesi

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ
(YEDAM)
Yeşilay’ın 2015 yılında tüzüğünde 
yaptığı değişiklikle faaliyet alanına 
rehabilitasyon hizmetinin eklenme-
siyle birlikte Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi (YEDAM) hayata geçirilmiştir. 
YEDAM’ın hizmet modelinde; psiko-
loglar ve sosyal hizmet uzmanlarının 
bağımlı bireylerin rehabilitasyon süre-
cini yürütmesi yer almaktadır.

YEDAM, 444 79 75 numaralı hat üze-
rinden bağımlılara, bağımlı yakın-
larına veya bağımlılıkla ilgili bilgi 
almak isteyenlere danışmanlık hiz-
meti sunmaktadır. Danışma hattında 
bağımlılık alanında özel eğitim almış 
psikolog kadrosu yer almaktadır. 
Danışma hattı ülkemizin tüm illerine 
bağımlılık konusunda hizmet vermek-
tedir. Danışma hattı, bilgi vermenin 
ötesinde hem doğru yönlendirme yap-
mak hem de alkol/madde bağımlılığı 
olanları tedaviye teşvik etmek amacını 
taşımaktadır. 

Danışma Hattı ile alkol ve madde 
bağımlılığı ilgili soruları, sorunları 
olan herkes alanında yetkin olan 
psikologlar tarafından nitelikli bilgi-
ler ulaşmaları, motivasyon arttırıcı 
görüşme tekniklerinin uygulanması ve 
her bir danışan ve danışan yakınına 
yönelik takip ve görüşme hizmetleri 
sağlanmaktadır. 

YEDAM, 2016 yılı içerisinde yüz yüze 
görüşmelerle psikolojik ve sosyal des-
tek hizmeti sağlamaya başlayacaktır. 
Danışan bireylere yüz yüze psikolojik 
danışmanlık hizmeti verilmesi, sos-
yal hayata uyum sağlama sürecinde 
gerekli sosyal desteğin sağlanması ve 
kişinin temiz kalmaya teşvik edilmesi 
YEDAM’ın amaçları arasındadır. Mer-
kezi İstanbul Cerrahpaşa’da bulunan 
tarihi İbrahim Paşa Medresesi’nde 
yer alacak olan YEDAM, gecici olarak 
Üsküdar’da hizmet verecektir.

ORGANİZASYON YAPISI
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ÜYE VE GÖNÜLLÜLER
Yeşilay’ın değerlerini, amaçlarını, 
hedeflerini ve çalışma ilkelerini 
benimseyen ve hiç bir surette tütün, 
alkol ve uyuşturucu maddeleri kul-
lanmayan ve bunlarla mücadeleyi 
misyon edinmiş olan her gerçek ve 
tüzel kişi Yeşilay’a şubeler vasıtasıyla 
üye olabilmektedir. Üyeler, gerek 
Genel Merkez gerek üye oldukları 
şubelerin etkinliklerine destek olabil-
mekte, şube organlarının toplantıla-
rına katılabilmektedirler. Yeşilay’ın 
üyeler kadar bir önemli destekçileri 
de gönüllüleridir. Yeşilay misyon ve 
vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi 
ve deneyimlerini sosyal sorumluluk 
bilinciyle Yeşilay’ın çalışmalarına 
ayıran, aktaran gönüllüler bağımlılık-
larla mücadelede toplumsal bilincin 
oluşturulmasına önemli katkılar  
sunmaktadırlar. 

ŞUBELER
Şubeler Genel Kurulu kararıyla kuru-
lan, bünyesinde organları bulunan ve 
Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet 
gösteren, ülke geneline yayılmış alt 
birimlerdir. Bulundukları il ve ilçe-
lerde Yeşilay misyon ve vizyonuyla 
hareket eden, eğitim ve saha faali-
yetlerini gerçekleştiren, planladıkları 
projelere değerlendirme sonucu Genel 
Merkez’den hibe desteği alan Şubeler, 
ayrıca resmi olarak üye çalışmaları da 
yapmaktadır. Yeşilay şube organlarının 
çalışma esasları, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanan Şubeler 
Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.  

Kuruluş işlemleri devam eden 
şubeler*
1. İstanbul/Arnavutköy Şubesi
2. İstanbul/Ataşehir Şubesi
3. İstanbul/Avcılar Şubesi 
4. İstanbul/Beykoz Şubesi
5. İstanbul/Beyoğlu Şubesi
6. İstanbul/Adalar Şubesi
7. İstanbul/Başakşehir Şubesi
8. İstanbul/Beşiktaş Şubesi
9. İstanbul/Büyükçekmece Şubesi
10. İstanbul/Çekmeköy Şubesi
11. İstanbul/Esenyurt Şubesi
12. İstanbul/Gaziosmanpaşa Şubesi
13. İstanbul/Kadıköy Şubesi
14. İstanbul/Kağıthane Şubesi
15. İstanbul/Kartal Şubesi
16. İstanbul/Maltepe  Şubesi
17. İstanbul/Sarıyer Şubesi
18. İstanbul/Sultanbeyli Şubesi
19. İstanbul/Sultangazi Şubesi
20. İstanbul/Şişli Şubesi
21. Karaman Şubesi
22. Kars Şubesi
23. Kilis Şubesi
24. Kocaeli Şubesi
25. Muş Şubesi
26. Trabzon Şubesi
27. Ağrı Şubesi
28. Aydın Şubesi
29. Bartın Şubesi
30. Bayburt Şubesi
31. Bolu Şubesi
32. Burdur Şubesi
33. Esenler Şubesi
34. Kastamonu Şubesi
35. Kırşehir Şubesi
36. Nevşehir Şubesi
37. Niğde Şubesi
38. Osmaniye Şubesi
39. Siirt Şubesi
40. Sinop Şubesi
41. Şile Şubesi
42. Tunceli Şubesi
43. Uşak Şubesi
44. Zonguldak Şubesi

ORGANİZASYON YAPISI
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Kuruluş işlemleri tamamlanan  
şubeler*
1. Adana Şubesi
2. Adana/Kozan Şubesi
3. Adıyaman Şubesi
4. Afyonkarahisar Şubesi
5. Aksaray Şubesi
6. Amasya Şubesi
7. Ankara Şubesi
8. Antalya Şubesi
9. Antalya/Manavgat Şubesi
10. Artvin Şubesi
11. Balıkesir Şubesi
12. Batman Şubesi
13. Bilecik Şubesi
14. Bingöl Şubesi
15. Bitlis Şubesi
16. Bursa Şubesi
17. Çanakkale Şubesi
18. Çankırı Şubesi
19. Çorlu Şubesi
20. Çorum Şubesi
21. Denizli Şubesi
22. Diyarbakır Şubesi
23. Düzce Şubesi
24. Düzce/Kaynaşlı Şubesi
25. Edirne Şubesi
26. Elazığ Şubesi

27. Erzurum Şubesi
28. Erzurum/Oltu Şubesi
29. Eskişehir Şubesi
30. Gaziantep Şubesi
31. Giresun Şubesi
32. Gümüşhane Şubesi
33. Hakkâri Şubesi
34. Hatay Şubesi
35. Iğdır Şubesi
36. Isparta Şubesi
37. İstanbul/Bağcılar Şubesi
38. İstanbul/Bahçelievler Şubesi
39. İstanbul/Bakırköy Şubesi
40. İstanbul/Bayrampaşa Şubesi
41. İstanbul/Beylikdüzü Şubesi
42. İstanbul/Çatalca Şubesi
43. İstanbul/Eyüp Şubesi
44. İstanbul/Fatih Şubesi
45. İstanbul/Güngören Şubesi
46. İstanbul/Küçükçekmece Şubesi
47. İstanbul/Pendik Şubesi
48. İstanbul/Sancaktepe Şubesi
49. İstanbul/Silivri Şubesi
50. İstanbul/Tuzla Şubesi
51. İstanbul/Ümraniye Şubesi
52. İstanbul/Üsküdar Şubesi
53. İstanbul/Zeytinburnu Şubesi
54. İzmir Şubesi

55. Kahramanmaraş Şubesi
56. Karabük Şubesi
57. Kayseri Şubesi
58. Kırıkkale Şubesi
59. Kırklareli Şubesi
60. Kocaeli/Gebze Şubesi
61. Konya Şubesi
62. Kütahya Şubesi
63. Malatya Şubesi
64. Manisa Şubesi
65. Manisa/Akhisar Şubesi
66. Mardin Şubesi
67. Mersin Şubesi
68. Muğla Şubesi
69. Ordu Şubesi
70. Rize Şubesi
71. Sakarya Şubesi
72. Samsun Şubesi
73. Sivas Şubesi
74. Şanlıurfa Şubesi
75. Şırnak Şubesi
76. Tekirdag Şubesi
77. Tokat Şubesi
78. Van Şubesi
79. Yalova Şubesi
80. Yozgat Şubesi

ORGANİZASYON YAPISI
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KURULUŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN ŞUBELER
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ÜLKE YEŞİLAYLARI
Yeşilay, ulusal alandaki çalışmaları-
nın yanı sıra uluslararası alanda da 
büyüme ve organizasyon yapısını 
kurma çalışmalarını gerçekleştirmek-
tedir. Bağımlılıklarla mücadelede 
Türkiye’yi örnek ve lider bir ülke 
yapmayı ve misyonunu dünyaya 
taşımayı hedefleyen Yeşilay’ın çağrısı 
ile dünyanın dört bir köşesinde Ülke 
Yeşilayları kurulmuştur. Ülke Yeşilay-
ları 2016 yılında Uluslararası Yeşilay 
Federasyonunun kurulmasıyla birlikte 
bir çatı altında toplanacaktır.

Kuruluşu tamamlanan  
ülke Yeşilayları*
1. Arnavutluk
2. Azerbaycan
3. Bosna Hersek
4. Çin (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)
5. DR Kongo
6. Fildişi Sahilleri
7. Gürcistan
8. Karadağ
9. Kıbrıs (KKTC)
10. Kosova
11. Lübnan
12. Mali
13. Nijer
14. Senegal
15. Somali
16. Sudan
17. Tayland
18. Yemen

Kuruluş işlemleri devam eden  
ülke Yeşilayları*
1. Afganistan
2. Bangladeş
3. Endonezya
4. Filistin (Gazze)
5. Kenya
6. Makedonya
7. Malezya
8. Mısır
9. Nijerya
10. Pakistan
11. Sırbistan
12. Tanzanya
13. Uganda

ORGANİZASYON YAPISI

KURULUŞU TAMAMLANAN ÜLKE YEŞİLAYLARI

KURULUŞ İŞLEMİ DEVAM EDEN ÜLKE YEŞİLAYLARI

 *2015 Aralık itibariyle
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Bulgaristan Yeşilayı’nın  
kuruluşu protokolü imza töreni.
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YÖNETİM 
MODELİ
Günümüzün ihtiyaçları, her kurulu-
şun başarılı olabilmesi için uygun bir 
yönetim sistemi kurması gerektiğini 
açık olarak ortaya koymakta ve bu 
gerekliliği desteklemek amacıyla da 
çeşitli yaklaşımların geliştirilmesini 
teşvik etmektedir. Ekonomik, siyasal 
ve teknolojik alandaki gelişmeler özel, 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 
yönetim anlayışlarını da derinden 
etkilemiş, hizmet ve faaliyet anlayı-
şında ciddi değişimlere gidilmesini de 
sağlamıştır. 

Yeşilay yeni döneminde ülkenin örnek 
kurumlarından biri olmak amacıyla 
Avrupa Kalite Vakfı’nca kabul edilen 
EFQM Yönetim Modeli’ni benimse-
miş ve akreditasyon çalışmalarına 
başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye 
Kalite Derneği ile (KalDer) bir protokol 
imzalanmış; organizasyon şeması, 
unvanlar, iş tanımları, süreç analiz-
leri, stratejik plan, yönetmelikler, 
prosedürler belirlenmiştir. Bu çalış-
malar neticesinde Yeşilay, 2014 yılında 
modelin ilk aşaması olan kararlılık 
aşamasını en hızlı tamamlayan kuru-
luş olarak Kararlılık Belgesini almış, 
2015 yılında ise Yeşilay EFQM Mükem-
meliyet Modeli 3 Yıldızlı Yetkinlik Bel-
gesi almaya hak kazanmıştır.

Bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’yi 
örnek ve lider ülke yapma misyonuyla 
hareket eden, topluma fayda sağlayan 
çalışmalar yapan Yeşilay, bir sivil 
toplum kuruluşu olarak kalite ve stra-
tejik yönetim anlayışıyla faaliyetlerini 
yürütmeyi son derece önemsemekte 
ve kurumsal yapılandırmayı buna 
göre bina etmektedir. 

Yeşilay’ın 2015 Yılı Ana Stratejileri
 » Kurumsal Yapılanma 

 » Bağımlılıklarla Mücadelede Bilimsel 
Temelli Yaklaşımlar Geliştirme 

 » Ülke Genelinde Teşkilatlanma 

 » Toplumla İletişimde Tüm Mecraların 
Etkin Kullanımı 

 » Eğitim Faaliyetlerinin Yeniden  
Yapılandırılması 

 » Yeşilay’ın Tüm Toplum Katmanla-
rında Yaygınlaştırılması 

 » Uluslararasılaşma 

 » Etkinlik Yönetiminin Yeniden  
Yapılanması 

 » Paydaşlarla Daha Etkin İşbirliği

EFQM YÖNETİM MODELİ

Recognised for Excellence
3 star

Awarded to:

Turkiye Yesilay
Cemiyeti

February 2015
This certificate remains valid for 2 years.

Marc Amblard

CEO, EFQM

Recognised for Excellence

3 star - 2015

                                1 / 1 3 Yıldızlı Yetkinlik Belgesi 

 YEŞİLAY, KURUMSALLAŞMASINI 
 EFQM MODELİNE GÖRE 
 GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR. 

 STRATEJİK PLAN KAPSAMINDA 
 YAPILAN TÜM ÇALIŞMALAR 
 BİLİMSEL TEMELLİ 
 YAKLAŞIMLARLA 
 GERÇEKLEŞMEKTEDİR.

KalDer Ödül Töreni - Kasım 2015 
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HEDEFLER

STRATEJİK HEDEFLER

ANA STRATEJİMİZ

 
Kurumsal Yapılanma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bağımlılıklarla Mücadelede Bilimsel 
Temelli Yaklaşımlar Geliştirmek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülke Genelinde Teşkilatlanma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMACIMIZ 
 

 » EFQM Mükemmellik Modelinin 
yönetim modeli olarak benimsenmesi

 »  Kurum gelirlerinin arttırılması
 »  Teknolojik altyapının 

güçlendirilmesi
 »  İnsan kaynağı kapasitesinin  

arttırılması
 »  Yeşilay Yayınları gelirlerinin  

arttırılması
 »  Yeşilay marketin etkinliğinin ve 

ürün satışlarının arttırılması 
 
 
 
 

 »  Rehabilitasyon modelleri  
geliştirilmesi

 »  Bağımlılık kütüphanesi kapasitesi-
nin arttırılması

 »  Bağımlılık araştırmaları yapılması
 »  Meslek standartları çalışmalarının 

yapılması 
 »  Mesleki yeterlilik çalışmalarının 

başlatılması
 »  Bağımlılıkla ilgili lisansüstü burs 

desteğinin verilmesi
 »  bagimlilik.org.tr’nin etkinliğinin 

arttırılması
 »  Bağımlılık alanında çalıştaylar 

düzenlenmesi 
 
 
 

 » Üye, gönüllü ve şube sayılarının 
arttırılması

 »  Şubelerin kapasite gelişiminin ve 
etkinliklerinin artırılması amacıyla 
desteklerin sağlanması

 »  Şubelere yönelik hizmet içi eğitim-
lerin gerçekleştirilmesi 
 
 
 
 

HEDEF
 
 
Kurumsallaşmaya yönelik bir yönetim 
metodunun (EFQM Mükemmellik 
Modeli) benimsenmesi ve bu yolla 
performansa dayalı bir insan kıymet-
lerine sahip olma; mali ve kurumsal 
bir yapı oluşturarak mali açıdan 
Yeşilay’ın kendi gelirlerini elde etmesi 
hedeflenir. 
 
 

 
 
 
 
 
Yeşilay bünyesinde araştırma birimi 
oluşturmak, bağımlılık kütüphane 
sayısını arttırmak, işbirlikleri gerçek-
leştirmek, bağımlılıklarla ilgili yapılan 
tezlere yönelik burs desteğinin sağ-
lanması hedeflenir. Rehabilitasyon ve 
yönlendirme anlamında geniş çaplı 
çalışmalara devam edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üye ve gönüllü sayılarını arttırmak 
teşkilatlanmanın başlıca ana strate-
jisinden biridir. Şubelerin sayılarını 
arttırırken verimli çalışmaların gerçek-
leşebilmesi için ŞUKAP (Şube Kapasite 
Geliştirme Programı) kapsamında 
çalışmalar yapılır. 
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Toplumla İletişimde Tüm Mecraların 
Etkin Kullanımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim Faaliyetlerinin Yeniden  
Yapılandırılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeşilay’ın Tüm Toplum
Katmanlarında Yaygınlaştırılması 
 
 
 

 » Medya kampanyaları düzenlenmesi
 » Sosyal medya takipçi sayısının 

arttırılması
 »  Mobil uygulamaların tasarlanması
 »  Yeşilay web sitelerinin projeleri, 

faaliyetleri daha etkin bir şekilde 
aktarır şekilde güncellenmesi ve 
takibinin arttırılması 

 »  Ulusal medyada Yeşilay ve bağımlı-
lıklarla ilgili yansımaların sayısının 
arttırılması

 »  Yeşilay Dergilerinin okuyucu kitlesi-
nin genişletilmesi

 »  Markalarımızın görsel bütünlü-
ğünün sağlanması, kalitesinin 
yükseltilmesi

 »  Viral kampanyalar düzenlenmesi
 »  Medya takip portalının kurulması 

 
 
 
 

 »  Eğitim programlarına yönelik işbir-
likleri yapılması

 »  Ulusal boyutta eğitim programları 
geliştirilmesi

 »  Uzaktan eğitim sistemi etkinliğinin 
arttırılması

 » Eğitim ile ulaşılan kişi sayısındaki 
artışın sağlanması

 » TBM(Türkiye Bağımlılıkla Müca-
dele) hizmet içi eğitimlerin 
gerçekleştirilmesi

 »  Eğitmen havuzunun oluşturulması
 » Basılı materyalin hedef kitleye ulaş-

tırılması 
 
 
 
 

 »  Yeşilay kulüp sayılarının ve kapasi-
telerinin arttırılması

 » Üniversitelere ve liselere yönelik 
kamp faaliyetleri düzenlenmesi

 » Gençliğe yönelik projeler geliştiril-
mesi ve uygulanması

 » E-Bülten yayınına başlanması
 » Gerilla faaliyetleri gerçekleştirilmesi
 » Gençlik El Kitabının Hazırlanması 

 

Toplumla iletişimde daha etkili ola-
bilmek amacıyla kampanyalar düzen-
leyerek bilinirlik ve takipçi düzeyini 
arttırmak hedeflenir. Ayrıca Yeşilay’ın 
yaptığı çalışmaları web sitesi, sosyal 
medya ve dergi gibi mecralarda yer 
vererek toplumdaki marka algısını  
arttırmak başlıca hedeflerden biridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeşilay, eğitimler için kurumlarla 
işbirlikleri yaparak ulusal boyutta 
programlar oluşturup her yaş grubuna 
özel olarak yüz yüze veya uzaktan(sa-
nal sınıf) olmak üzere bir sistem üze-
rinden ulaşmayı hedefler. Bu şekilde 
toplumu bilinçlendirerek bağımlılıkla 
mücadele edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeşilay’ın, toplumda yaygınlaşması 
amacıyla yeni bir bakış açısıyla kulüp 
kapasitesini arttırarak gençliğe yöne-
lik yeni projeler geliştirmek başlıca 
hedeflerdendir. 
 
 

STRATEJİK HEDEFLER
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Uluslararasılaşma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etkinlik Yönetiminin Yeniden  
Yapılanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paydaşlarla Daha Etkin İşbirliği

 » Dış ülkelerde Ülke Yeşilay’larının 
kurulması

 »  Ülke Yeşilaylarına Yönelik Destek 
Programına çıkılması

 »  Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nun 
kurulması

 »  Uluslararası Kuruluşlara Üyelik ve 
Entegrasyonun sağlanması

 »  İslam Ülkeleri Kapasite Geliştirme 
Projesi

 »  Uluslararası konferanslara iştirakçi 
olunması

 »  Dış kaynaklı uzmanlardan eğitim 
alınması

 »  Uluslararası etkinliklere katılım 
sağlanması ve takip edilmesi

 » UNGASS hazırlık süreci
 »  TBM Uluslararası adaptasyon
 »  Nargile Kampanyası Uluslararası 

Adaptasyon 
 
 
 

 »  Yeşilay Haftası etkinliklerinin 
yaygınlaştırılması

 »  Yeşilay yayınları
 »  Fuarlarda Etkinlikler Düzenlenmesi
 »  Özel gün ve haftalarda etkinlikler 

düzenlenmesi
 »  Yeşilay Koleksiyonu Oluşturulması
 »  Kariyer Günleri
 »  Münazara ve sokak oyunları
 »  Uluslararası karikatür yarışması 

 
 
 
 
 

 » Hibe programlarına çıkılması
 » Şubelere yönelik hibe programına 

çıkılması 

Yeşilay’ın uluslararası alanda  
misyonuyla lider ve şemsiye bir örgüt 
olması hedeflenir.

Yanı sıra Yeşilay’ın Türkiye’de şube-
lere sunulan destekleri dış ülkeler-
deki Yeşilay şubelerine de vermek en 
önemli önceliklerden biridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Etkinlik yönetiminin yeniden ele alı-
narak çalışmaların yaygınlaştırılması 
ve özel gün, fuarlarda etkinlikler 
düzenlenmesi hedeflenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele 
alanında, bu konuda faaliyet göste-
ren diğer STK’lar, kamu kurumları ve 
kuruluşları ile sinerji ve etkin işbirliği 
gerçekleştirilmesi hedeflenir.

STRATEJİK HEDEFLER
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TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) 
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ULUSAL DÜZEYDE EĞİTİM FAALİYETLERİ

TÜRKİYE  
BAĞIMLILIK-
LA MÜCADELE 
EĞİTİM PROG-
RAMI (TBM)
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı (TBM), Türkiye’de alanında 
ilk ve tek eğitim programı olup, 
tütün, alkol, madde, teknoloji gibi 
çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili ola-
rak başta çocuklar ve gençler olmak 
üzere toplumun genelinde farkında-
lığın arttırılması ve bu hedef kitlenin 
sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik 
bilgilendirilmesi ile bağımlılık türleri-
nin bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. 

 »  TBM Eğitim programının içeriği 
Yeşilay Bilim Kurulu ve alanında 
uzman isimler tarafından hazırlan-
mıştır. TBM’de bir bireyin yaşam 
becerilerine sahip olması amacıyla 
224 kazanım çerçevesinde 18 modü-
lün her biri için yaş gruplarına özel 
kitap, broşür, afiş ve 30’ar dakikalık 
etkileşimli içerikler hazırlanmış, 
aynı zamanda ilkokul  
düzeyinden yetişkin düzeyine kadar 
her bir modül için ölçme-değerlen-
dirme araçlarıyla beraber sunumlar 
ve etkinlikler tasarlanmıştır.   

 »  Program kapsamındaki eğitimler 
kazanım bazlı, yüz yüze ve uzaktan 
eğitimi kapsar şekilde tasarlanmış, 
geliştirilen etkileşimli içerikler Fatih 
Projesi’ne uyumlu olacak şekilde 
üretilmiştir. 

 » Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan 
protokolle yürütülen bu projenin 
İstanbul’da gerçekleştirilen pilot 
uygulamasında 41 rehber öğret-
mene formatör eğitimi, 830 rehber 
öğretmene de eğitici eğitimi veril-
miştir. Böylece yaklaşık 60 bin 
öğrenciye bağımlılıklar ile ilgili 
eğitim ulaştırılmıştır. TBM eğitim 
programı pilot çalışma sonrası yapı-
lan geniş kapsamlı bir çalıştay ile 
içerik ve uygulama güncellemeleri 
yapılmıştır.
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TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI
TBM ülke çapında yaygınlaştırma 
çalışmaları kapsamında TBM forma-
törleri ve uygulayıcıları yetiştirilmiştir. 
Formatörler ve uygulayıcılar tara-
fından yaklaşık 20 milyon öğrenciye 
bağımlılıklar konusunda koruyucu 
önleyici bilgilerin ulaştırılması hedef-
lenmiştir. Bu kapsamda;

 » Türkiye genelinde 500 rehber öğret-
men, TBM eğitimlerini tüm rehber 
öğretmenlere ulaştırmak amacıyla 
formatör olarak yetiştirilmiştir. 
Her ilden tütün, alkol, uyuşturucu 
madde, teknoloji bağımlılığı ve sağ-
lıklı yaşam alanında 5 formatörün 
yetiştirildiği program kapsamında, 
KKTC’den de aynı eğitime 12 öğret-
men tabi tutulmuştur. 

 »  TBM formatörleri vasıtasıyla da 
ülkedeki tüm rehber öğretmenler 
hizmet içi eğitim kapsamında 3 gün-
lük TBM Uygulayıcı Eğitimi Progra-
mına alındı.  

 » 18 saatlik hizmetiçi eğitim programı 
sonunda yaklaşık 22.000 rehber 
öğretmen TBM uygulayıcısı olarak 
okullarda öğrenci ve veli eğitimle-
rine başladı. 

 » Ülke genelinde yürütülen TBM’nin 
il bazlı bilinirliliğinin arttırılması 
amacıyla 34 Yeşilay Şubesi tara-
fından görünürlük faaliyetleri 
yürütülmüştür. 

TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
TBM kapsamında yaygınlaştırılan 
içeriklerin etkililiğini değerlendirmek 
amacıyla ölçme değerlendirme araç-
ları geliştirilmiştir. Ölçme değerlen-
dirme araçları kullanım yönergeleriyle 
birlikte tbm.org.tr web sitesi üzerin-
den kullanıcılara ulaştırılmaktadır.

NUTS1’e göre seçilen 12 ilde yürütü-
len çalışmada ilkokul, ortaokul, lise 
ve yetişkin düzeylerinde tüm konu 
başlıkları özelinde ön test-son testler 
uygulanmıştır.

2015 yılı itibariyle ülke genelinden 
gelen yaklaşık 200.000 veri analiz 
sürecindedir.  

TBM KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ
Bağımlılıklar alanında doğru ve güve-
nilir bilgilerin geniş kitlelere ulaştı-
rılması amacıyla TBM kapsamında 
kurumsal işbirlikleri gerçekleştiril-
mektedir. TBM kurumsal işbirlikleriyle 
sistematik ve sürdürülebilir bir koru-
yucu, önleyici eğitim programının 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

2015 yılında “Tüm bağımlılık alan-
larını kapsayan bir eğitim programı 
uygulamasına yönelik kamu kurum ve 
kuruşları ile işbirliği yapılması” hede-
fine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, İŞKUR, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı ile kurumsal 
işbirlikleri yapılarak TBM’nin yaygın-
laştırılması üzerine çalışmalar başla-
mıştır. Bu kapsamda;

 »  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından TBM Öğrenci 
Eğitimleri uygulaması rehber öğret-
menlerin yıllık çerçeve planlarına 
dâhil edildi.  

 »  Sağlık Bakanlığı tarafından İl Halk 
Sağlığı Müdürlüklerine illerde 
yapılacak koruyucu-önleyici çalış-
maların TBM içerikleri ve TBM for-
matörlerinin desteğiyle yapılmasına 
ilişkin Uyuşturucu Üst Kurulu’nun 
TBM’yi kabul etmesine dair resmi 
bir yazı çıkarıldı.  

 »  Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay 
arasında imzalanan işbirliği proto-
kolü çerçevesinde ülke genelinde 
yaklaşık 90 din görevlisine Uygula-
yıcı Eğitim Programı düzenlendi. 

Uygulayıcı Eğitim Programı,  

 Diyanet İşleri Başkanlığı - Kasım 2015
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TBM Yetişkin  
Eğitimlerinin  
Yaygınlaştırılması

PROJENİN HEDEFİ
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim Programı (TBM) ülkemizin 
sosyolojik yapısı ve ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak bağım-
lılıklarla mücadelede etkin bir 
eylem planı olarak hayata geçiril-
miştir. TBM, çocuk ve gençlerin 
bağımlılık risklerinden uzak, 
daha güvenli ve sağlıklı bir hayat 
sürdürmelerine katkıda bulun-
mak amacıyla toplumun bağım-
lılık hakkında bilinç düzeylerini 
arttırmayı hedeflemektedir. 

Yeşilay vizyon ve misyonu doğrul-
tusunda faaliyetlerini yürüten ve 
Yeşilay’ın görünürlüğünü sağla-
yan Yeşilay Şubelerinin, TBM’nin 
kendi illerinde yaygınlaştırılma-
sını sağlaması amacıyla bu prog-
ram hayata geçirilmiştir.

NELER YAPILACAK?
Yeşilay şubelerinin TBM eğitim prog-
ramını yerelde yaygınlaştırması, il ve 
ilçelerdeki yetkilileri bu konu için bir 
araya getirmesi ve yerelde bu alanda 
duyulan eğitim ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla 2015 yılında bu proje 
hayata geçirilmiş ve 2016 yılında yapı-
lacak olan çalışmalar planlanmıştır. 
Bu kapsamda;

 »  İl Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürleri ve İl Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şube Müdürleriyle 
işbirliği içerisinde, başta İl Uyuştu-
rucu Koordinasyon Kurulu olmak 
üzere kamu kurum ve kuruluşların 
İl Müdürlükleri, yerel yönetimlerin 
bir araya gelerek bulunulan ilde 
eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve 
eğitim takvimi oluşturulacak. 

 »  Yereldeki okullar, yöneticileri ve 
okul aile birlikleriyle TBM öğrenci 
eğitimlerinin verilmesi sağlanacak 
ve takibi yapılacak. 

 » İl Hayatboyu Öğrenme Şube 
Müdürü, İl Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şube Müdürü ve TBM 
Formatör Ekibi ile işbirliği içerisinde 
TBM Uygulayıcı Eğitimi Programına 
katılmış ve programı başarı ile 
tamamlamış rehber öğretmenler 
arasından yetişkin eğitimleri için 
Yeşilay gönüllü eğitmen kadrosu 
oluşturulacak. 

 »  İlçe bazında muhtarlıklar ile top-
lantılar gerçekleştirerek ilave eğitim 
ihtiyaçları belirlenecek ve bir plan 
dâhilinde muhtarlıklar ile işbirliği 
içerisinde eğitimlerin gerçekleşmesi 
sağlanacak. 

 »  Muhtarlıklar, Sağlık Ocakları, Halk 
Eğitimi Merkezleri gibi halk kullanı-
mının yoğun olduğu yerlere Yeşilay 
Genel Merkez tarafından gönderile-
cek afişlerin asılması sağlanacak.

2015 yılında projeye başvuran  
Yeşilay Şubeleri
1. Adıyaman
2. Afyon
3. Ankara 
4. Bingöl
5. Bitlis
6. Denizli
7. Diyarbakır
8. Düzce
9. Eskişehir
10. Gebze
11. Gümüşhane
12. Hakkâri
13. Iğdır
14. İstanbul/Bağcılar
15. İstanbul/Güngören
16. Kırklareli
17. Mardin
18. Muğla
19. Ordu
20. Rize
21. Sakarya
22. Sivas
23. Şanlıurfa
24. Şırnak
25. Tekirdağ
26. Tokat
27. Yozgat

ULUSAL DÜZEYDE EĞİTİM FAALİYETLERİ
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TBM Akran Eğitimi  
Projesi 

PROJENİN HEDEFİ
TBM Akran Eğitimi Projesi’yle; 
lise, üniversite, gençlik plat-
formları, gençlikle ilgili faaliyet 
gösteren kurumlar ve sivil toplum 
kuruluşlarındaki 14-29 yaş arası 
gençlere bağımlılıklarla ilgili eği-
timlerin verilmesi amaçlanmıştır. 
Gençlere bağımlılık alanında 
eğitimler vermek, gençlerin de 
kendi akranlarına bu eğitimleri 
ulaştırmasını sağlamak için ger-
çekleştirilen bu projede, TBM’nin 
ulaşacağı hedef kitleyi genişlet-
mek, gençleri bu alanda yetkin-
leştirmek ve eğitim için gerekli 
altyapının sağlanacağı bir merke-
zin kurulması amaçlanmıştır. 

NELER YAPILDI?
 »  İnternet siteleri, sosyal medya ve 

üniversitelere gönderilen afişler 
yoluyla projenin duyurusu yapıldı. 

 »  22 üniversiteden Fen- Edebiyat, 
Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, 
İletişim ve Eğitim Fakültelerinin 
ilk üç sınıfında öğretim gören Genç 
Yeşilay Kulübü öğrencilerine Yeşilay 
Genel Merkezinde eğitim verildi. 

 » Tütün, alkol, uyuşturucu madde, 
teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı 
yaşam konularında TBM uygulayıcı 
eğitimi alan öğrenciler kendi üni-
versitelerinde “TBM uygulayıcıları” 
olarak TBM içeriklerinden oluşan 
seminerler yaptı. Akran eğitimleri 
yoluyla her üniversiteden en az 
1000 kişiye TBM eğitimlerinin ulaş-
tırılması hedeflenmiştir. 

 »  Proje kapsamında Arel Üniversitesi, 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Beykent 
Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Işık 
Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, 
Gedik Üniversitesi, Esenyurt Üni-
versitesinde Genç Yeşilay kulüpleri 
kurulmuştur.

ULUSAL DÜZEYDE EĞİTİM FAALİYETLERİ

 GENÇLER, EN ETKİLİ YÖNTEM  
 OLAN AKRAN EĞİTİMİYLE 
 AKRANLARINI BAĞIMLILIKLAR  
 ALANINDA BİLGİLENDİRİYOR.
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YEŞİLAY  
AKADEMİ
Yeşilay, bağımlılıkla mücadele 
alanında ihtiyaç duyulan nitelikli 
bilimsel bilginin sağlanması ve 
alanda çalışan uzmanların mesleki 
gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla 
Yeşilay Akademi’yi hayata geçirmiştir. 
Alanında uzman isimler tarafından 
geliştirilen eğitim programları ile 
kamu ve sivil toplum kuruluşu tem-
silcilerine, ilgili alan uzmanlarına ve 
bağımlılıklar alanında uzmanlaşmak 
isteyen profesyonellere eğitim veril-
mesi hedeflenmiştir.

TEMEL BAĞIMLILIK EĞİTİMİ PROGRAMI
Sivil toplum kuruluşlarının (STK) 
tütün, alkol, uyuşturucu madde, tek-
noloji gibi çeşitli bağımlılık türleri ile 
ilgili en güncel bilimsel bilgilere ulaş-
ması, bağımlılıkla mücadelede dil bir-
liğinin sağlanması ve bir iletişim ağı 
kurulması amacıyla Yeşilay Akademi 
kapsamında Temel Bağımlılık Eğitimi 
Programı hayata geçirilmiştir.

Türkiye’de bağımlılıkla mücadele 
alanında çalışmak isteyen STK’ların 
Yeşilay Akademi iletişim ağına dâhil 
edilmesiyle bağımlılıkla mücadelenin 
ülke geneline yaygınlaştırılması ve 
Yeşilay’ın bilimsel kaynaklı içerikle-
rinin oluşturduğu zemin üzerinden, 
ortak ses ve dil ile bağımlılıklarla 
mücadele edilmesi hedeflenmektedir. 

STK’larla Temel Bağımlılık Eğitimi  

Programı - 16-18 EKim
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SANAL SINIF EĞİTİMLERİ PROGRAMI
Ülkemizin ve dünyanın önemli aka-
demisyenleri tarafından bağımlılıklar 
alanında uzmanlaşmak isteyen her-
kese internet üzerinden sanal sınıf 
eğitimleri vermek amacıyla “Sanal 
Sınıf Seminerleri” düzenlenmektedir. 
2015 yılında yapılan 23 sanal sınıf 
semineriyle yaklaşık 1600 kişiye 
bağımlılıklarla ilgili eğitim verilmiştir. 
Ses, görüntü ve dosya paylaşımının 
yanı sıra eğitim sırasında chat özelliği 
de olan sanal sınıflarda online ders ve 
eğitim etkinliklerine katılım sağlayan-
lar canlı olarak uzmanlara soru sorma 
imkanı bulmaktadır. Ücretsiz olan 
seminerlere katılım için kayıt yaptıran 
ziyaretçilere her seminer için düzenli 
olarak e-mail ve SMS gönderilmekte-
dir. Kayıtlı kullanıcılar bu eğitimleri 
tbm.org.tr sitesinden daha sonra da 
izleyebilmekte, yapılacak tüm eğitim-
lere katılabilmektedirler.

Yeşilay hayata geçirdiği programlar, 
gerçekleştirdiği izlem-gözlem ziya-
retleri, katıldığı kongre, konferans ve 
sempozyumlar ve geliştirdiği işbirlik-
leriyle bağımlılık alanında son derece 
önemli bilimsel bilgi birikimine ve 
yurt içinde ve yurt dışında önemli bir 
iletişim ve bilgi ağına sahip olmuştur. 
Bu sayede 2016 yılı için sanal sınıf 
seminer takvimi oluşturulmuştur. 
Hem Türk hem de yabancı uzmanlar 
tarafından gerçekleşecek seminerler, 
internet üzerinden ve sosyal medya 
hesaplarından duyurulmaktadır. 

ULUSAL DÜZEYDE EĞİTİM FAALİYETLERİ





PROJELER
 
YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM) 
MADDE BAĞIMLILIĞI FARKINDALIĞINI ARTTIRMA (DAWAP) 
SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK
YEŞİLAY’IN SAĞLIK ELÇİLERİ
MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMANLIĞI MESLEK STANDARTLARINI BELİRLEME 
İŞ YAŞAMINI İYİLEŞTİRME PROGRAMI 
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PROJELER

YEŞİLAY DANIŞMANLIK 
MERKEZİ (YEDAM)

PROJENİN HEDEFİ
Alkol ve madde bağımlılığı 
konusunda hizmet almak isteyen 
kişilere ücretsiz olarak telefonla 
danışmanlık ve yüz yüze görüş-
melerle psikolojik ve sosyal des-
tek sağlanması, gerektiğinde tıbbi 
tedaviye yönlendirilmesi, topluma 
yeniden entegrasyonu için bire-
yin desteklenmesi ve bu kişilerin 
temiz kalmaya teşvik edilmesi 
hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultu-
sunda Yeşilay Danışmanlık Mer-
kezi (YEDAM), İstanbul Kalkınma 
Ajansı, 2014 Çocuklar ve Gençler 
Mali Destek Programı kapsamında 
yürütülen bir proje olarak hayata 
geçirilmiştir.

Proje Süresi: 12 Ay

Destekleyici Kuruluş:

İstanbul Kalkınma Ajansı

NELER YAPILDI?
 » İyi uygulama örneklerini yerinde 

görmek ve öğrenmek amacıyla 
2015 yılında yurt içi ve yurt dışında 
Bağımlılık Rehabilitasyon Merkez-
leri ziyaret edildi, eğitim program-
larına katılım sağlandı. Ülkemizde 
bağımlılık rehabilitasyonu alanında 
neler yapıldığı yerinde gözlendi.   

 » YEDAM’da ileri aşamada yüz 
yüze verilecek olan hizmetler için 
kayıt- kabul ve psiko-sosyal tedavi 
programı süreçlerinin uygulama 
yöntemleri ve algoritmaları çıkarıldı. 
 
 
 

 

444 79 75 Danışma Hattı İstatistikleri

 » YEDAM uzmanları tarafından 
çocuk-ergen gruplarına madde 
bağımlılığı seminerleri verildi. 

 » YEDAM, hizmet modelini yaygınlaş-
tırma ve bu alanda çalışacak psiko-
log, psikolojik danışman ve sosyal 
hizmet uzmanlarının mesleki bilgi-
lerini arttırmak amacıyla YEDAM 
1. Basamak Temel Teorik Bağımlılık 
Eğitimi planlandı. Eğitim, bağımlı-
lık riski taşıyan veya kullanıcı olan 
çocuk ve gençlerin sosyal hizmetler 
ve kent hizmetlerine erişimleri-
nin artırılmasını, sosyal hizmet 
sunan kurumlar arasında işbirliği 
kurulmasını, dezavantajlı çocuk ve 
gençlere hizmet sunan personelin 
çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına 
doğru bir şekilde cevap verebilmesi 
için gerekli bilgi ve becerilere sahip 
olunmasını amaçlamıştır.

SAYI ORAN

Gelen  
Aramaların 
Konu Bazlı 
Dağılımı

Madde 985 68%

Alkol 275 19%

Kumar 145 10%

Teknoloji 17 2%

Sigara 15 1%

Psikolojik Problem 12 1%

TOPLAM 1149 100%

Danışan
Kişilerin 
Dağılımı

Bağımlı Yakını 1041 70%

Bağımlı Birey 319 22%

Çevre 116 8%

TOPLAM 1449 100%

Ağustos 2015 -  Aralık 2015
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PROJELER

 » YEDAM uzman psikologlar ve sosyal 
hizmet uzmanları aracılığıyla tıbbi 
tedaviye yönlendirme, tedavi son-
rası ise uzun süreli ayaktan psiko-
lojik ve sosyal destek hizmeti veren 
bir merkezdir.   

 » YEDAM bünyesinde Danışma Hat-
tı’nda hizmet vermek üzere psiko-
loglar, psikoterapi hizmetlerinde 
terapileri gerçekleştirmek üzere 
klinik psikologlar ve Sosyal Destek 
Birimi için sosyal hizmet uzmanları 
istihdam edildi.  

 » Türkiye’de bir ilk olan YEDAM 
Danışma Hattı açıldı. 444 79 75 
numaralı hattın ucunda bağımlı-
lık alanında eğitimli psikologlar, 
uyuşturucu ve alkol bağımlılarına, 
bağımlılık riski taşıyanlara ve 
yakınlarına telefonla danışmanlık 
hizmeti vermeye başladı.  
 

 » Sosyal destek hizmetlerini geliştir-
mek amacıyla İSMEK kapsamında 
görüşmeler gerçekleştirildi. İlçe 
belediyeleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kaymakamlıklar gibi 
kamu kuruluşlarıyla ve özel kurum-
larla işbirliği amacıyla protokol aşa-
masına gelindi. 

 » Bağımlılıkla mücadelenin farklı 
kesimlerin desteği ile yürütülebil-
mesini sağlamak amacıyla kamu 
kurum ve kuruluşlarında personelin 
bağımlılıkla ilgili farkındalığının 
arttırılması için eğitimler ve ailelere 
yönelik bilgilendirici seminerler 
düzenlendi. 

 » YEDAM merkezlerinde alkol/madde 
bağımlısı ya da kullanıcılarına kap-
samlı klinik değerlendirme, bireysel 
psikoterapiler, grup psikoterapileri, 
aile grup terapileri, psikoeğitim ve 
sosyal destek hizmetleri verilecektir. 

 » Merkezimizde alanlarında uzman-
laşmış sosyal hizmet uzmanları 
tarafından, kişinin sosyal hayatını 
yeniden kurgulamasına yönelik 
sosyal destek çalışmaları yapılarak; 
tedavi sürecinin en önemli parçası 
olan sosyal hayatı yeniden yapılan-
dırma sürecinde, hastalara birebir 
yakın destek sunulacaktır.

 YEDAM’IN, ÜSKÜDAR PİLOT İLÇE  
 İLE BAŞLATMAK ÜZERE ÖNÜ- 
 MÜZDEKİ DÖNEMDE İSTANBUL  
 İLÇELERİNDE VE TÜRKİYE 
 GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI  
 HEDEFLENMEKTEDİR.
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PROJELER

MADDE BAĞIMLILIĞI 
FARKINDALIĞINI  
ARTTIRMA (DAWAP) 

PROJENİN HEDEFİ
Türkiye ve Avrupa’da uyuşturucu 
madde bağımlılığı riskleri hak-
kında ebeveynleri bilinçlendirme 
ve farkındalık oluşturma yoluyla, 
çocuk ve gençlerde uyuşturucu 
kullanımının önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır.

Proje Süresi: 24 ay

Uygulama Yeri: Türkiye,  

Hollanda, Litvanya, Portekiz

Destekleyici Kuruluş:  

Ulusal Ajans 

NELER YAPILDI?
Proje kapsamında 3 ayrı çalışma 
bulunmaktadırr;

 » 4 ülkede eğitimler 

 » 4 ülkede ön test, focus grup ve son 
test olmak üzere 3 araştırma 
 

 » 4 ülkede kısa video yarışması 

Eğitimler;
 » DAWAP, Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi Baş-
kanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) des-
teğiyle gerçekleştirilen bir Erasmus+ 
hareketlilik projesidir.  

 » Türkiye, Litvanya, Hollanda ve  
Portekiz’in dahil olduğu proje kapsa-
mında saha araştırmaları, personel 
eğitimleri, çalışma toplantıları ve 
bir yarışma planının oluşturulması 
gerçekleşmiştir.  

 » Projedeki STK’ların ilgili perso-
nelleri her ülkede düzenlenen 
eğitimlere katılmıştır. Eğitimler 
ilgili ülkelerin bağımlılıklarla ilgili 
mevcut durumlarının yanında; Tür-
kiye’de Halk Sağlığı, Kriz İletişimi, 
Medya İlişkileri, İnteraktif Pazar-
lama İletişimi; Litvanya’da Sağlık 
İletişimi; Hollanda’da Halkla İliş-
kiler; Portekiz’de Halk Sağlığında 
İletişim Araştırmaları eğitimleri 
alınmıştır.  

 » Eğitim sonrası, Türkiye’de projeye 
dahil olan STK’ların temsilcilerinin 
bir araya gelmesi ve bir iletişim 
stratejisi ile kısa video yarışması 
için teknik şartname oluşturulması 
kararlaştırılmıştır.  

Anketler;
10-18 yaş arası çocuğu olan ebevey-
nlere uygulanacak ankette ölçülmek 
istenen konular aşağıdaki gibidir.  

 » Aileler çocuklarını madde kullanı-
mından nasıl korur ve nasıl bilgi-
lendirir? 

 » Uyuşturucu maddeler nelerdir ve 
etkileri nelerdir?  

 » Aileler çocuklarının madde kullanıp 
kullanmadıklarını nasıl fark ederler 
ve çocuklarında madde kullanı-
mıyla karşılaştıklarında ne yapma-
lıdırlar?  

Projenin devamında;

 » Türkiye’de projeye dahil olan 
STK’ların temsilcileri bir araya gelip 
bir halk sağlığı iletişim stratejisi 
ile kısa video yarışması için teknik 
şartname oluşturacak. 

 » Partner ülkelerdeki üniversite ve 
lise öğrencilerine ve gençlik grup-
larına duyurusu yapılacak olan 
yarışmada katılımcılar madde 
bağımlılığı farkındalığını arttırmaya 
yönelik kısa video hazırlayacak.   

 » Türkiye’de yapılacak değerlendirme 
sonucunda jüri her ülkenin birin-
cisini ve genel birinciyi seçecek, 
ardından kapanış programı gerçek-
leştirilecek.  

 » Son olarak dereceye giren kısa vide-
oların sosyal medya ve kamu spotu 
çalışmalarıyla yayılması ve izlen-
mesi sağlanacak, yanı sıra kampan-
yanın etkisi ölçülecek. 

DRUG 
ADDICTION 
AWARENESS
ON ADULTS

PROJECT
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PROJELER

SAĞLIKLI NESİL  
SAĞLIKLI GELECEK 

PROJENİN HEDEFİ
Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdür-
lükleri tarafından düzenlenen 
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek 
yetenek yarışması öğrencilerin 
bağımlılıklara karşı duyarlılığını 
artırmayı hedeflemektedir.

Proje süresi: 8 ay

Uygulama yeri: Programda 

belirlenen 14 il

NELER YAPILDI?
2011 yılından bu yana İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzen-
lenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek 
yarışmasında afiş, resim, karikatür, 
kompozisyon, slogan ve fotoğraf 
kategorilerinde ödül veriliyor. 2015’te 
14 Yeşilay şubesinin kendi illerinde İl 
Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte 
düzenlediği yarışmanın ilerleyen 
yıllarda tüm Türkiye’yi kapsaması 
planlanmaktadır.

Her yıl düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağ-
lıklı Gelecek projesi kapsamında 2015 
yılında İstanbul başta olmak üzere 
14 ilde şubeler vasıtasıyla yarışma 
düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda 
dereceye giren 182 katılımcıya ödülleri 
verilmiştir.

2016 yılında 6’ıncısı gerçekleşecek 
olan yarışma için Yeşilay Şubelerin-
den başvuru alınmıştır.
  

2015’te Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek 
Yarışması Düzenleyen Şubeler

Adıyaman Gaziantep

Afyon Hatay

Ankara İzmir

Bitlis Kayseri

Denizli Kocaeli/Gebze

Erzurum Sivas

Eskişehir Şanlıurfa

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışma Jürisi 

Eser Değerlendirmesi - Mayıs 2015
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YEŞİLAY’IN  
SAĞLIK ELÇİLERİ

PROJENİN HEDEFİ
Toplumun önemli bir kesimini 
oluşturan esnaflar ile bağımlılıkla 
mücadele alanında iletişim ve 
dayanışma temelli bir toplumsal 
izleme sistemi geliştirerek başta 
sokaklar olmak üzere sahada 
bağımlılıkla mücadele için top-
lumsal bir refleks oluşturulması 
hedeflenir. 

Proje Süresi: 11 ay

Uygulama Yeri: İstanbul  

(Bağcılar, Başakşehir)

Destekçi Kuruluş: İçişleri  

Bakanlığı (2015 Yılı  

Dernekler Destek Programı)

NELER YAPILDI?
 » Kasım ayı içerisinde Bağcılar ve 

Başakşehir bölgesinde uygulanacak 
olan proje için İSTESOB (İstanbul 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) 
ile birlikte  projenin uygulanacağı 
esnaf gruplarından 8 meslek alanı 
belirlendi. 

 » Bağcılar ve Başakşehir Belediyesi 
zabıta ve temizlik personeline 
madde bağımlılığında farkındalığı 
artıracak yetişkin eğitimi verilmeye 
başlandı.  
 

 
 
Uygulama Sistematiği; 

Yeşilay’ın Sağlık Elçileri

NELER YAPILACAK?
Proje için aşağıdaki faaliyetler 
planlanmıştr:

 » “Yeşilay’ın Sağlık Elçileri” kam-
panyasının başlatılması ile esnafın 
bağımlılık alanında bilgi düzeyle-
rinin artırılması ve bu alanda ortak 
söylem geliştirmelerinin sağlan-
ması. 

 » Hedef bölgede bu alanda öncü rol 
oynayacak gönüllü esnafın belirlen-
mesi ve işyerleri temelli bir görsel 
iletişim kampanyasının uygulan-
ması. 

 » İletişim kampanyasının etkinliğini 
artırma amaçlı kısa film çekilmesi 
ve başta sosyal medyada olmak 
üzere çeşitli iletişim kanallarında 
toplumsal önlemenin öneminin 
anlatılması. 

 » Gönüllü esnafın, bulundukları böl-
gede şüpheli grupları, kamuya açık 
alanda alkol ve uyuşturucu kullanı-
mını, uyuşturucu satıcısını, metruk 
bina veya karanlık sokak gibi risk 
noktalarını görmeleri halinde bildi-
rimde bulunabilecekleri bir telefon 
hattının oluşturulması. 

 » Söz konusu bildirim hattının aktif 
olarak polis, İBB, yerel belediye 
tarafından kullanılması ve bildirim-
lerin uygulama takiplerinin ilgili 
kurumlar nezdinde yapılması. 

 » Projenin esnaf gruplarına, iki ilçe-
deki kurum ve kuruluşlara yönelik 
bilgilendirme içeriği hazırlanma 
süreci devam eder.

PROJELER

İzleme Alanları
Karanlık Sokak
Metruk Bina
Alkollü Gruplar
Uyuşturucu 
Satışı/  
Kullanımı

İzleme Grupları
200 Gönüllü Esnaf
Cadde Esnafı
Temizlik Personeli 
Zabıta 
Seyyar Satıcılar

Uygulayıcı Kurumlar
Bağcılar ve Başakşehir 
Belediyesi
Yeşilay Şubeleri 
Bağcılar ve Başakşehir 
Kaymakamlıkları 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası

Etkin 
Müda-
hale Bildirim

Hattı
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PROJELER

MADDE BAĞIMLILIĞI 
DANIŞMANILIĞI MESLEK 
STANDARTLARINI  
BELİRLEME 

PROJENİN HEDEFİ
Madde bağımlılığıyla mücadelede 
nitelikli uzman sayısının yetersiz 
oluşu ve alana özel bir meslek 
tanımının olmaması nedeniyle 
Yeşilay ile Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) arasında ulusal 
meslek standartları ve yeterli-
liklerini belirleme çalışmalarını 
yürütmek üzere bir protokol imza-
lanmıştır. “Madde Bağımlılığı 
Danışmanı Meslek Standardı”nı 
belirleme yetkisini alan Yeşilay, 
bu alandaki uzman sayısının artı-
rılmasını ve verilecek eğitimlerin 
geliştirilmesini hedeflemiştir.

Proje Süresi: 24 ay

Ortak Kuruluş:  

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 

Sağlık Bakanlığı 

NELER YAPILDI?
 »  Farklı disiplinlerden çalışma ekibi 

oluşturuldu. Dünya örnekleri incele-
nerek Madde Bağımlılığı Danışmanı 
(Seviye 6), Madde Bağımlılığı Danış-
manı (Seviye 5) olarak iki meslek 
standardının hazırlanmasına karar 
verildi. 

 » 22 Ocak 2015 tarihinde yapılan 
çalıştayda hazırlanan meslek stan-
dartları taslakları tüm ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşüne açıldı. 
Yapılan toplantılar ve gelen görüşler 
doğrultusunda hazırlanan taslak 
meslek standartları MYK’ya gön-
derildi. 2016 yılı içerisinde Resmi 
Gazete’de yayınlanarak ulusal 
meslek standardı halini alması 
beklenmektedir.

İŞ YAŞAMINI  
İYİLEŞTİRME PROGRAMI 

PROJENİN HEDEFİ
İş Yaşamını İyileştirme Programı, 
günlük hayatımızın büyük bir 
kısmını geçirdiğimiz iş yerlerin-
deki çalışma koşullarına göre 
sağlıklı çalışma standartlarını 
oluşturmayı, bağımlılıkları ve 
davranışsal bozuklukları önle-
yecek düzenlemeler yapmayı 
hedeflemiştir. Projeye dahil olan 
işyerlerinin çalışanlarıyla birlikte 
yapılacak olan eğitimler ve çeşitli 
aktivitelerle, bağımlılıklara ve 
sağlıksız bir yaşama neden olabi-
lecek stres, kaygı, dikkat eksikliği 
gibi konular hakkında bilgi sahibi 
olmak ve bunlara karşı önleyici 
tedbirler geliştirmek projenin 
amaçları arasındadır. 

Proje Süresi: 12 Ay 

Destekleyici Kuruluş:

İstanbul Kalkınma Ajansı,

Ortak Kuruluş: İTO, KALDER ve 

İstanbul Halk Sağlığı  

Müdürlüğü 

NELER YAPILDI?
İstanbul’da bulunan ve 50 kişinin 
üstünde personel çalıştıran işyerle-
rinde sağlıklı çalışma yaklaşımının 
benimsenmesi amacıyla proje kapsa-
mında bu yıl;
 » Sağlıklı çalışma kriterleri belirlendi
 » İzleme merkezinin kurulması için 

ön çalışmalar yapıldı.

Proje kapsamında;
 » Gönüllü firmaların belirlenecek 

ve sağlıklı çalışma standartları 
hakkında kararlılık protokolleri 
yapılacak.

 » İşletmeleri izleyen ve sağlıklı 
çalışma yaklaşımının yaygınlaşma-
sını hedefleyen bir izleme merkezi 
kurulacak.

 »  İşletmelerin sağlıklı çalışma stan-
dartlarına uyum düzeyleri ölçülecek 
ve belgelendirme yapılacak.

 »  Sağlıklı çalışma yaklaşımını benim-
seyen gönüllü firma çalışanlarına 
bağımlılık konusunda eğitimler 
verilecek.

 » Sağlıklı Çalışma Platformunun 
kurulacak ve bu platforma ilişkin 
puanlama ve ödül mekanizması 
belirlenecek.

 »  Sağlıklı Çalışma Platformu lans-
manı düzenlenecek. 
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PROJELER

TÜRKİYE BAĞIMLILIK 
BİBLİYOGRAFYA  
ÇALIŞMASI VE  
“bagimlilik.org.tr” 
SİTESİ 

PROJENİN HEDEFİ
Türkiye Bağımlılık Arşivi ile Tür-
kiye’de bağımlılık sorunlarına 
kalıcı ve etkili çözümler sunacak 
çalışmalara katkıda bulunmak 
ve bağımlılık alanında çalışma 
yapan araştırmacıların ihtiyaç 
duyduğu bibliyografya ihtiyacını 
karşılamak hedeflenmiştir.

 

NELER YAPILDI?
Bağımlılık literatürüne dair kapsamlı 
bir bibliyografik çalışmanın eksikli-
ğini gidermek için “Türkiye Kimyasal 
Bağımlılık Çalışmaları Bibliyograf-
yası” ve “Türkiye Davranışsal Bağım-
lılık Çalışmaları Bibliyografyası” 
şeklinde iki ayrı başlıkta bibliyografya 
çalışması yapıldı. Bağımlılıklarla ilgili 
yapılan tüm akademik çalışmalar 
12 ay süren yoğun ve detaylı bir veri 
tarama ve tasnif süreci sonunda tek 
bir kaynakta bir araya getirildi ve bu 
çalışmayla bağımlılıklarla ilgili litera-
türün geliştirilmesine önemli katkıda 
bulunuldu.

Bibliyografya çalışmasında temel 
kategoriler; sigara-tütün bağımlı-
lığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu 
bağımlılığı, uçucu madde bağımlılığı, 
medikal hap bağımlılığı, bağımlılık 
tedavisi ve bağımlılıkla mücadele, 
internet bağımlılığı, televizyon bağım-
lılığı, bilgisayar bağımlılığı, cep tele-
fonu bağımlılığı, oyun bağımlılığı, 
kumar-bahis bağımlılığı, yeme-içme 
bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, iş 
bağımlılığı ve cinsel bağımlılık şek-
linde belirlendi. Buna ek olarak aşk 
bağımlılığı, ilişki bağımlılığı, klepto-
mani ve koleksiyonculuk gibi diğer 
başlıkları içeren künyeler de diğer 
bağımlılıklar adı altında ayrıca ele 
alındı.

bagimlilik.org.tr arşivi ile 
araştırmacılara:
 » Ayrıntılı arama imkanı ile istenilen 

verilere daha kolay ulaşım, 

 » PDF formatında sanal ortamda 
bulunan tez, makale, rapor gibi 
eserlere doğrudan ulaşım, 

 » Künye ekleme ve geri bildirim özel-
likleri ile bağımlılık bibliyografya-
sını sürekli geliştirebilme imkanı 
sunulmuştur.

Türkiye Bağımlılık Çalışmaları  
Kütüphanesi
Yeşilay Genel Merkezinde araştırma-
cıların kullanımına açık kütüphane 
kurulmuştur. Kütüphanede bağımlı-
lıklarla ilgili çeşitli alanlarda yazılmış 
toplam 892 eser bulunmaktadır.

 12 AYLIK BİR ÇALIŞMAYLA 
 7000’E YAKIN KÜNYE, 
 17 BAĞIMLILIK KATEGORİSİNE  
 GÖRE ARŞİVLENMİŞTİR.
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MALİ DESTEK PROGRAMLARI
 
GENÇLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 
GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI 
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DESTEK PROGRAMI 
ŞUBE HİBE DESTEK PROGRAMI  
LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA BURSU DESTEK PROGRAMI 
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GENÇLİK MALİ DESTEK 
PROGRAMI 

PROGRAMIN HEDEFİ
Yeşilay, bağımlılıklarla müca-
dele faaliyetleri gerçekleştirmeyi 
hedefleyen gençlik projelerini 
destekleme kararı almıştır. Bu 
kapsamda, madde bağımlılığı ve 
madde bağımlılığı riski taşıyan 
dezavantajlı gruplar konusunda 
faaliyet gösteren STK’ların, 
üniversite kulüplerinin bu doğ-
rultuda yapacakları projeleri 
mali açıdan destekleyen Gençlik 
Mali Destek Programını hayata 
geçirmiştir.

Gençlik Mali Destek Programı 
kapsamında gelen projelerle aşa-
ğıdaki öncelikler hedeflenmiştir:

 » Çeşitli etkinlik ve faaliyetler 
yoluyla gençlerin madde bağım-
lılığı konusunda bilgi, donanım 
ve farkındalık düzeylerinin art-
tırılması. 

 » Büyük ölçekli festival, konser, 
sergi ve benzeri organizasyonlar 
yoluyla gençlerin bağımlılıklar 
konusundaki bilgi ve farkında-
lık düzeylerinin arttırılması. 

 » Yenilikçi ya da var olan çalış-
maları tamamlayıcı bilimsel 
ve akademik projeler yoluyla 
madde bağımlılığı alanında 
ihtiyaç duyulan bilgi birikimi-
nin arttırılması ve gençlerin 
madde bağımlılığı alanında 
akademik çalışmalar yapmala-
rının desteklenmesi.   

NELER YAPILDI?
 » 2014 yılında başvuruları alınıp, 

hayata geçirilen projeler 2015 
yılında da devam etmiştir. 
 

 »  Gençlik MDP’ye, Türkiye genelinden 
toplam 243 STK ve üniversiteden 
başvuru yapmıştır. Proje başvuruları 
idari ve teknik değerlendirmenin 
ardından, bağımsız değerlendirme 
süreci ve Yeşilay İcra Kurulu dene-
timinin yer aldığı çok aşamalı bir 
değerlendirme süreci içinde ince-
lenmiş, 9 proje başlatılmasına karar 
verilmiştir.  

 »  Gençlik MDP vasıtasıyla madde 
bağımlılığı alanında 25.000 bireye 
eğitim ve etkinlik programlarıyla 
ulaşılmıştır. 

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Proje Adı Yürütücü Kuruluş Uygulama Yeri

Hayata İlk Adım Anadolu Mesleki Eğitim Derneği Ankara

İkinci Adım Yok
Sinema ve Televizyon Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (SETEM)

İstanbul

Sorunlu Değilim Sorumluyum Yayladağ Yüksek Meslekokulu Hatay

Üç Boyutlu Farkındalık Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul

Maddesiz Hayat; Ohh Ne Rahat!
Yıldız İzcilik Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği

Şanlıurfa

Maddeyle Değil Sanatla Yaşa İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir

Bağımlıların Gözünden Dünya 
Fotoğraf Atölyesi Çalışması ve 
Sergisi

Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği İzmir

Sahnedeki Ben
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 
Merkezi

Hakkari

Macera Kampı
İstanbul Erdemli Toplum Eğitim 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İstanbul

 GENÇLİK MDP KAPSAMINDA  
 FARKLI BÖLGELERDE YAPILMASI 
 PLANLANAN 9 PROJE 
 YEŞİLAY’DAN HİBE DESTEĞİ 
 ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR. 
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MALİ DESTEK PROGRAMLARI

UYUŞTURUCU VE FARKINDALIK

SENARYO YARIŞMASI

8 MAYIS 2015 | SAAT 19:00
SON BAŞVURU

Ülkemizde uyuşturucu kullanımı giderek artmaktadır. Günümüzde kolayca temin edilecek yeni 

ve çok tehlikeli uyuşturucu türleri gençler için önemli bir tehlike ve tehdit oluşturmaktadır.

Yarışmanın amacı gençlerin ve ebeveynlerin uyuşturucunun zararları hakkında farkındalık 

düzeylerinin artması ve uyuşturucuya karşı gençlere bir mücadele alanı oluşturmaktır.

1. LİK ÖDÜLÜ:

5.000 TL

2. LİK ÖDÜLÜ:

3.000 TL

3. LİK ÖDÜLÜ:

1.500 TL

“İKİNCİ ADIM YOK PROJESİ GENÇLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR.”

D E TAY L I  B İ LG İ  İ Ç İ N

S E T E M A K A D E M I . C O M   |   0 2 1 2  2 3 2  3 5  4 2

K A Z I M  O R B AY  C D.  B O M O N T İ  PA R K  AV M  N O :  3

2 0 3 F  B O M OT İ  Ş İ Ş L İ / İ STA N B U L

İkinci Adım Yok

PROJENİN HEDEFİ
Sinema ve Televizyon Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) 
tarafından uygulanan projede 
gençlerin ve ebeveynlerin uyuş-
turucunun zararları hakkında 
farkındalık düzeylerinin artması 
ve sanat yoluyla önlem alınması 
amacıyla kısa film senaryo yarış-
ması yapılması hedeflenmiştir.

NELER YAPILDI?
SETEM ve Yeşilay birlikteliğinde 
yarışma şartnameleri oluşturulmuş, 
İstanbul’daki iletişim fakültelerinde 
yarışmanın duyurusu yapılmıştır. 

Web siteleri, sosyal medya aracılı-
ğıyla da duyuruları yapılan yarışma 
kapsamında 736 senaryo başvurusu 
gerçekleşmiştir.

SETEM tarafından ön eleme sonu-
cunda 53 eser alanında uzman isimle-
rin yer aldığı değerlendirme kuruluna 
sunulmuştur. 

Kurul tarafından seçilen 3 senaryonun 
profesyonel bir ekip tarafından film-
leri çekilmiştir. 

Yeşilay Genel Merkezi, Sepetçiler 
Kasrında film oyuncuları, Yeşilay ve 
SETEM yöneticilerinin katıldığı ödül 
töreninde dereceye girenlere ödülleri 
takdim edilmiştir. 
 

Uygulayıcı Kuruluş: Sinema 

ve Televizyon Eseri Sahipleri 

Meslek Birliği (SETEM)

Uygulama Yeri: İstanbul

Proje Süresi: 4 Ay

Proje Bütçesi: 61.500,00 TL

Kullanılan Bütçe: 51.309,85 TL

3 Boyutlu Farkındalık

PROJENİN HEDEFİ
Projeyle üniversite gençliği 
arasında günümüzün popüler ve 
etkili iletişim yollarını kullanarak 
teknoloji bağımlılığı konusun-
da farkındalık oluşturmak ve 
üniversite gençliğinin bu problem 
konusunda bilgisini arttırmak he-
deflenmiştir. Afiş yarışmasıyla se-
çilen özgün eserlerle düzenlenen 
“Teknofark Karma Afiş Sergisi” ile 
de sanat yoluyla toplumun dikka-
tinin çekilmesi amaçlanmıştır. 

NELER YAPILDI?
Teknofark Karma Afiş Sergisi
Üniversitelerin grafik tasarım, ileti-
şim tasarımı fakültelerine gönderilen 
afişler ve yapılan duyurularla 100 afiş 
tasarımı başvurusu alındı. Seçilen 
30 afiş Yıldız Teknik Üniversitesinde 
Teknofark Karma Afiş Sergisi olarak 
halka açıldı. 

YTÜ ve Türkiye’nin dört bir yanından 
17 sanatçının 30 farklı dijital afişinden 
oluşan sergi daha sonra YTÜ Davut-
paşa Kampüsü Taşkışla binasında ve 
İstanbul Taksim metro istasyonunda 
sergilendi. 

3D Mapping  
(3 Boyutlu Projeksiyon) Gösterisi
Vitrin mankeni üzerine projektör yan-
sıtılarak oluşturulan 3 boyutlu tasa-
rımla teknoloji bağımlılığı konusuna 
dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri 
ilk olarak Taksim metro istasyonunda 
yapıldı. Metro içerisinde internetin 
kullanılamaması teknoloji bağım-
lılığının farkında olunabilecek bir 

alan olması nedeniyle tercih edilen 
istasyonda yaklaşık 10 bin kişi tarafın-
dan izlendi. 3D Mapping uygulaması 
daha sonra çeşitli etkinliklerde de 
gösterilmiştir.

Bağımlılık Konulu Anket Çalışması
Üniversite içerisinde bağımlılık 
konulu bir anket çalışması yapıldı ve 
sonuçları raporlandı. Anket sonuçla-
rına göre günde 5 saatten fazla televiz-
yon izleyip, bilgisayar ve cep telefonu 
kullananların sayısının oldukça yük-
sek olduğu tespit edilmiştir.

Uygulayıcı Kuruluş:  

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uygulama Yeri: İstanbul

Proje Süresi: 6 Ay

Proje Bütçesi: 40.350 TL

Kullanılan Bütçe: 40.350 TL
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Hayata İlk Adım

PROJENİN HEDEFİ
Denetimli Serbestlik kapsamında 
olup AMATEM’de tedavi gören eski 
uyuşturucu madde kullanıcısı 15-24 
yaş arası gençlere tiyatro eğitimi 
verilmesi; eğitimin sonucunda 
gençlerin bağımlılık yapan madde-
lerle ilgili ceza infaz kurumlarında, 
risk altında bulunan gençlerin 
yoğun olduğu bölgelerdeki mesleki 
eğitim kurumlarında tiyatro oyun-
larını sergilemeleri hedeflenmiştir. 

NELER YAPILDI?
Madde kullanımının olumsuz yön-
leri, fiziksel, zihinsel, sosyal, ekono-
mik yönden bireylerin hayatındaki 
etkileri, arkadaş çevresinin madde 
kullanımındaki etkisi, madde bağımlı-
lığından kurtulduktan sonraki yaşam 
sürecinin doğal drama, interaktif 
öğrenme yoluyla gençlere, ailelere ve 
topluma aktarılması amaçlan proje 
kapsamında, AMATEM’de tedavisi 
tamamlanan, hüküm giymiş ve dene-
timli serbestlik sürecinde olan 18 
kişiye ‘’Yaratıcı Drama’’ eğitimi verildi. 

Proje kapsamında yazılan “Ölüme Bir 
Bilet” adlı tiyatro eseri Ankara’daki 
tüm cezaevlerinde sergilendi. 

Sergilenen tiyatro oyunu ile madde 
bağımlılığı konusunda gençlerin far-
kındalığı arttı ve madde kullanımının 
neden olduğu sorunlar konusunda 
bilinçlenmeleri sağlanarak, genç-
lerin madde kullanımı altında suça 
yönelmesinin engellenmesine katkıda 
bulunuldu.

Tiyatro etkinliğinde sahne alan madde 
bağımlılığından kurtulmuş gençlerin, 
sergiledikleri oyun sayesinde özgü-
ven, görgü ve bilgilerinin artmasına ve 
topluma uyum sağlama çalışmalarına 
destek sağlanmış oldu.

Projeyle ilgili faaliyetler projenin sos-
yal medya hesaplarından paylaşıldı.

Uygulayıcı kuruluş: Anadolu 

Mesleki Eğitim Derneği

Uygulama yeri: Ankara

Proje süresi: 6 Ay

Bütçe: 37.540 TL

Kullanılan bütçe: 35.450,56 TL

Maddeyle Değil  
Sanatla Yaşa

PROJENİN HEDEFİ
Türkiye ve dünya çapındaki 
sanatçı grupların katılımı ile 
gerçekleşen konserler, fotoğrafçı-
lık, maske yapımı ve afiş tasarımı 
sanat atölyeleri, yarışmalar, sergi 
ve seminer gibi etkinliklerin yer 
aldığı bir gençlik festivaliyle genç-
lerin madde bağımlılığından uzak 
durmaları hedeflenmiştir.

NELER YAPILDI?
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde semi-
ner ve sanat aktivitelerinden oluşan 
bir gençlik festivali organize edildi 
Proje kapsamında oluşturulan maske 
yapımı, afiş tasarımı ve fotoğrafçılık 
atölyeleri oluşturuldu. Bu atölyeler 
gençleri sanatla buluşturmaya yönelik 
olarak gerçekleşti. Atölyelerde yapılan 
çalışmalar üniversitede sergilendi.

Fotoğrafçılık ve afiş tasarımı atölyele-
rinin çalışmaları sonunda oluşan eser-
ler arasında bir yarışma düzenlendi ve 
yarışma sonunda kazanan öğrencilere 
ödül verildi.

Grup Turuncu, Anatolia Horn Quartet, 
Gomalan Brass Quintet ve Smyrna 
Latin Band gruplarının katılımıyla 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Konser 
Salonunda 4 konser verildi. Üniver-
sitesitede 18-22 yaş arası öğrencilere 
madde bağımlılığı konusunda ala-
nında uzman isimler tarafından semi-
nerler düzenlendi.

18-22 yaş arası öğrencilere  yönelik 
müzikal zekâ, müziğin madde bağım-
lılığını önleyici olarak hayatımızdaki 
önemi, stresle başa çıkma, kendini 
anlama ve tanıma gibi konularda 
seminerler gerçekleştirildi.

Proje ile üniversite öğrencilerinin 
madde bağımlılığının zararları yerine 
ilgi duydukları müzik ve sanat gibi 
konulara yönelmeleri hedeflendi.

120 öğrenci, sanat çalışmaları ile 
öğrendikleri bilgiler ışığında eserler 
üretti.

Uygulayıcı kuruluş:  

İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Uygulama yeri : İzmir

Proje süresi: 2 Ay

Bütçe: 75.483,70 TL

Kullanılan bütçe: 71.361,33 TL
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“Bağımlıların Gözünden 
Dünya” Fotoğraf 
Atölyesi

PROJENİN HEDEFİ
Proje, madde bağımlılığı tedavisi 
görmüş ya da yüksek oranda 
madde bağımlılığı riski taşıyan 
genç yetişkinlerin fotoğraf eğitimi 
alarak, fotoğrafçılarla birlikte 
İzmir ve çevre illerinin kültürel 
özelliklerini keşfetmelerini sağla-
mayı amaçlamıştır.

NELER YAPILDI?
Denetimli Serbestlik tedavi prog-
ramı kapsamında bağımlılık tedavisi 
gören ya da risk altında olan kişilerle 
bireysel görüşmeler yapıldı. Yapılan 
görüşmelerde projeye katılımı uygun 
görülen kişilere teorik ve uygulamalı 
fotoğraf eğitimi verildi.

Eğitimden sonra İzmir’in Tire, Alaçatı, 
Karaburun ilçelerine ve Basmane 
Tilkilik semtine fotoğraf gezileri 
düzenlendi. Geziler boyunca çekilen 
20 bin kare fotoğraf tek tek kodlanıp 
arşivlendi. Değerlendirilmeye uygun 
bulunan 2096 fotoğraf arasından 70 
fotoğraf ve dereceye giren 3 fotoğraf 
seçildi ve eser sahipleri ödüllendirildi. 

Proje kapsamında çeşitli sergiler 
düzenlendi.

Proje faaliyetleri ile gençlerin bölge-
nin tarihsel ve kültürel değerlerini 
tanımaları sağlandı.

Bağımlı kişilerin motivasyonlarının 
artmasına, hobi edinmelerine ve 
toplumla bütünleşmelerine katkı 
sağlandı.

Uygulayıcı Kuruluş: Bağımlılık 

Psikiyatrisi Derneği

Uygulama Yeri: İzmir

Proje Süresi: 6 Ay

Proje Bütçesi: 47.758 TL

Kullanılan Bütçe: 37.964,97 TL

Sorunlu Değil, 
Sorumluyum!

PROJENİN HEDEFİ
Hatay Yayladağı ilçesinde ulaşım, 
eğitim, maddi imkânlar ve sosyal 
aktivite yönünden dezavantajlı 
durumda bulunan gençlerin 
tiyatro yoluyla toplumla bütünleş-
mesi, sosyal hayata etkin şekilde 
katılması hedeflenmiştir.

NELER YAPILDI?
Yayladağı ilçesinde madde bağım-
lılığı konulu skeç yazma yarışması 
düzenlendi. Yarışmayı “Neden Anne” 
ve “Bermuda Şeytan Üçgeni” skeçleri 
kazandı.

Nisan 2015’te ilçe üst düzey yönetici-
leri ve ilçe halkının katılımı ile gerçek-
leşen tanıtım toplantısında, projenin 
amacı ve faaliyetleri hakkında genel 
bilgilendirme yapıldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
bir araya gelerek oluşturduğu bir ekip 
ile madde bağımlılığı konulu “İyisi 
varken” adlı tiyatro oyunu Hatay’ın 3 
ilçesinde sahnelendi.

Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla bir 
piknik düzenlendi. Yeşilay standı 
kurularak, ziyaretçilere broşürler, 
Yeşilay logolu hediyeler dağıtıldı ve 
madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendir-
meler yapıldı. 

Projeyle, kişisel gelişimlerine katkı 
sağlayan hem de topluma faydalı 
birey olmanın önemini kavrayan 
gençlerin özgüvenleri ve toplumsal 
faaliyetlere katılım oranlarının arttığı 
gözlendi.

Uygulayıcı kuruluş: Mustafa 

Kemal Üniversitesi Yayladağı 

Meslek Yüksekokulu

Uygulama yeri: Hatay

Proje süresi: 6 Ay

Bütçe: 41.300 TL

Kullanılan bütçe: 21.727,50 TL

Ortak: Yayladağı Kaymakamlığı
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Sahnedeki Ben 

PROJENİN HEDEFİ
Hakkâri’de tiyatro üzerinden 
gençleri madde bağımlılığıy-
la mücadeleye teşvik etmek, 
ebeveynlerde yanlış tutumların 
düzeltilmesine ve gençlerle 
aileleri arasındaki iletişimin 
iyileştirilmesine katkı sunmak 
hedeflenmiştir. 

NELER YAPILDI?
Bu proje ile tiyatro yeteneği olan 10 
genç, madde bağımlılığına ve yaygın 
olan yanlış anne baba tutumlarına 
yönelik 4 farklı senaryo yazarak 
tiyatro gösterileri gerçekleştirdi. 

Senaryolarda izin verici ebeveyn, aşırı 
koruyucu ebeveyn, otoriter ebeveyn 
ve demokratik ebeveyn özelliklerinin 
bağımlılık için nasıl bir risk faktörü 
veya koruyucu faktör oluşturduğu 
konusu ele alındı. Özellikle riskli 
bölgelerde yaşayan gençler ve aileleri 
bağımlılık konusunda bilinçlendirildi. 
12 defa sahnelenen oyunları yaklaşık 
600 genç ve aileleri izledi. 

Projenin sonunda sahnelenen oyunlar 
CD ortamında çoğaltılarak tüm okul-
larda öğrencilere izlettirildi. Alkol, 
uyuşturucu ve sigara gibi bağımlılık 
yapan tüm maddelere karşı bilinç ve 
farkındalık düzeylerinde iyileşme ve 
artış görüldü. Gençlerin kendi dönem-
lerine ait yaşadıkları problemler 
hakkında farkındalık kazanmaları, 

özellikle gençlik psikolojisini kavra-
maları, dezavantajlı ve riskli yaşam 
koşullarının iyileşmesine katkı sağ-
landı. Aile içi iletişimin çocukları risk-
lere karşı korumada önemli bir faktör 
olduğu konusuna dikkat çekildi.

Uygulayıcı kuruluş:  

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 

Derneği 

Uygulama yeri: Hakkari

Proje süresi: 5 ay

Bütçe: 28.650 TL

Kullanılan bütçe: 23.625 TL

Macera Kampı

PROJENİN HEDEFİ
Ekonomik ve toplumsal yönden 
dezavantajlı gençlerin zararlı 
alışkanlıklarla ilgili farkındalık 
düzeylerini arttırmak amacıyla 
macera aktiviteli kamp düzenle-
yerek, yaşam becerileri kazan-
dırmak, boş vakitlerini doğru 
değerlendirmeleri için alternatif 
imkânlar sunmak hedeflenmiştir.

NELER YAPILDI?
Macera Kampı projesinin ana faaliyeti 
olan ilk kamp Riva’da gerçekleştirildi. 
Bağcılar ilçesinde yaşayan 40 gence 
teknoloji ve madde bağımlılığının 
yanı sıra ilk yardım eğitimleri verildi. 
Gençler, trekking, dev salıncak, tır-
manma duvarı, kano, canlı langırt, 
okçuluk, dağ bisikleti, kasa yığmaca, 
sumo güreşi gibi aktivitelerle tanışmış 
oldu.

Katılımcıların birlikte yaşama, pay-
laşma ve ortak zaman geçirebilme 
bilinçleri artarken okul dışı faaliyet-
lerle fiziksel, sosyal ve bilişsel bece-
rileri desteklenmiş oldu. Faaliyetlere 
katılan gençlerin sosyal etkinlikler 
konusundaki motivasyonları arttı, 
ailelerin olumlu destekleri alındı. 
Zararlı alışkanlıklardan korunma 
bilinci verilen gençler, macera akti-
viteleriyle eğlenceli vakit geçirme 
imkânı buldular. Gençlerin sorumlu-
luk alma, kendilerini ifade edebilme 

kapasiteleri ve sosyal ortamlara 
katılımları arttı. Okul dışı serbest 
zamanlarını değerlendirebilecekleri, 
kendilerini geliştirebilecekleri farklı 
ortamlar sunuldu. Takım olmayı, bir-
likte hareket etmeyi öğrendiler, top-
lumsal aidiyet duyguları güçlendi.

Uygulayıcı kuruluş: İstanbul 

Erdemli Toplum Derneği

Uygulama yeri: İstanbul

Proje süresi: 5 Ay

Bütçe:33.325 TL

Kullanılan bütçe: 33.325 TL
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Maddesiz Hayat;  
Ohh Ne Rahat! 

PROJENİN HEDEFİ
Şanlıurfa Eyyübiye’de yüksek 
oranda madde bağımlılığı riski 
taşıyan 115 liseli gencin sosyal 
uyumlarını güçlendirme, yaşam 
standartlarını iyileştirme, top-
lumla bütünleşmesine katkı sağ-
lama yoluyla gençlerin sağlıklı 
ruh yapısına sahip bireyler olarak 
yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

NELER YAPILDI?
Madde bağımlılık oranının yüksek 
olduğu Eyyübiye’de, sosyal-kültür 
alanlarının yetersizliği, sportif akti-
vite alanlarının kısıtlı olması, aile-
lerin ekonomik seviyelerinin düşük 
olması gibi sorunlara cevap olabilmek 
için sosyal uyumla ilgili faaliyetler 
gerçekleştirildi.

20 genç ile Şanlıurfa/Halfeti, Gazi-
antep ve Adıyaman’a kültürel geziler 
düzenlenerek gençlerin farklı şehir ve 
kültürlerle tanışmaları sağlandı.
20 genç ile 5 günlük izcilik kampında 
gençlerin doğayla iç içe zaman geçir-
meleri sağlandı.

Dezavantajlı konumdaki liselerde 
eğitim öğretimlerine devam eden 
50 öğrencinin katılımıyla futbol 
turnuvası düzenlenerek gençlerin 
sportif faaliyetlere katılımı sağlandı. 
Turnuva, madde kullanımına ilişkin 
görünürlük faaliyetleriyle zenginleş-
tirilerek farkındalık oluşturuldu. 25 
kişilik iki grup sinema gösterimine 

götürüldü. Bu şekilde gençlere kültü-
rel faaliyetler sevdirilerek zamanlarını 
bu alanlarda geçirebilecekleri bilinç 
kazandırıldı.

Proje kapsamındaki okullarda 
öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalı-
şanlara yönelik bağımlılık konusunda 
bilgilendirme semineri düzenlendi.

Uygulayıcı kuruluş: Yıldız 

İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü

Uygulama yeri: Şanlıurfa

Proje süresi: 6 Ay

Bütçe: 41.320TL

Kullanılan bütçe: 39.059 TL
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GENÇ YEŞİLAY MALİ 
DESTEK PROGRAMI

PROJENİN HEDEFİ
Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele 
anlayışı çerçevesinde kurumsal 
stratejik planındaki hedef ve 
önceliklere uygun olarak geliş-
tirilen Genç Yeşilay Mali Destek 
Programı ile üniversite Genç 
Yeşilay kulüplerinin bağımlılıkla 
mücadelede etkin rol alması 
hedeflendi. Bu doğrultuda 2015 
yılı Genç Yeşilay Mali Destek 
Programının, Genç Yeşilay kulüp-
leri aracılığıyla gençlerin beceri 
potansiyellerinin ve sosyal serma-
yesinin bağımlılıklarla mücade-
leye yönlendirilmesi ve gençlerin 
sağlıklı yaşama konusunda 
duyarlılığının artırılması sağlandı.

NELER YAPTIK?
 » Genç Yeşilay Mali Destek Program-

ları kapsamında tanıtım çalışmaları 
başlatıldı.  

 » Genç Yeşilay Mali Destek Prog-
ramları için Anadolu’da bulunan 
üniversite Genç Yeşilay kulüpleri ile 
sanal sınıf üzerinden bir bilgilen-
dirme toplantısı yapıldı.  

 » Marmara Bölgesinde bulunan 26 
Genç Yeşilay kulübü ile yüz yüze bir 
bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirildi. 

 » 14 proje başvurusu alındı ve değer-
lendirme süreci yürütüldü.  

 » Genç Yeşilay Mali Destek Programı 
kapsamında hak kazanan 5 proje 
ile sözleşme ve yürütme çalışmaları 
başlatıldı.  

Desteklenmeye hak kazanan projele-
rin yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir:

Proje Adı Yürütücü Kuruluş Ortak Uygulama Yeri

Mücadelenin  
Başka Yolu Var!

Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi 
Genç Yeşilay Kulübü

İtalya - İstanbul

Akıllı Bir Başlangıç Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi 
Genç Yeşilay Kulübü, 
Uluslararası Saray 
Bosna Üniversitesi

İzmir -  
Bosna Hersek

Hareketi Seç* Şehir Üniversitesi
Şehir Üniversitesi 
Genç Yeşilay Kulübü

İstanbul

7 Bölgemiz,  
Sağlıklı Geleceğimiz*

Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi 
Genç Yeşilay Kulübü

İstanbul / 7 
Bölge, 7 İl

Teknoloji Belinizi  
Bükmesin*

Bahçeşehir  
Üniversitesi

İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi  
Genç Yeşilay Kulübü

İstanbul

*2016 yılı içerisinde uygulanacaktır.
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Mücadelenin Başka 
Yolu Var Projesi

PROJENİN HEDEFİ
Bağımlılığı önleme temelinde 
yurtdışı örneklerinden yola 
çıkarak ülke içinde uygulanmak 
üzere yeni ve sürdürülebilir saha 
faaliyeti geliştirilmesi, Genç Yeşi-
lay’ın liselerde yaygınlaştırılması 
için pilot çalışma yürütülmesi 
hedeflenmiştir.

NELER YAPILDI?
Dünyanın önde gelen rehabilitasyon 
kurumlarından biri olan San Patrig-
nano Topluluğu’nun geleneksel olarak 
düzenlediği bir önleme etkinliği olan 
Wefree günlerine katılım sağlandı. 
Burada gençlerin aktif katılımıyla 
gerçekleştirilen önleme faaliyetlerinin 
nasıl yürütüldüğü ve gençlerin kaza-
nımları konusunda gözlem yapıldı ve 
bilgi toplandı.

İtalya’da gözlemlenen önleme çalış-
malarının uygulanacağı faaliyette 
kullanılmak üzere proje logosu tasar-
landı, görünürlük materyali tasarım 
çalışmaları yürütüldü. Wefree gün-
lerinde yapılan aktivitelerden yola 
çıkılarak faaliyetlerin yer aldığı bir 
etkinlik planı oluşturuldu. Bu plana 
göre, uygulama yeri olarak seçilen 

Zeytinburnu 100. Yıl Çok Programlı 
Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Genç 
Yeşilay tanıtımı, bağımlılık ve iletişim 
seminerleri, ebru ve tişört boyama 
atölyeleri gerçekleştirildi. Etkinlik 
sonunda lisede gönüllü öğrencilerle 
bir Genç Yeşilay Kulübü kuruldu.
 
 
 

Uygulayıcı kuruluş:  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi 

Uygulama yeri: İstanbul 

Proje süresi: 4 ay

Bütçe: 23.490 TL

Kullanılan bütçe: 21.179,18 TL

Akıllı Bir Başlangıç 
Projesi

PROJENİN HEDEFİ
Üniversite öğrencilerinin bağım-
lılıkla ilgili bilinçlendirilmesi, 
Bosna Hersek’te uygulanan bir 
önleme projesi olan Basic Pro-
jesi’nin yerinde izlenerek yerel 
adaptasyonu için raporlamalar 
yapılması hedeflenmiştir.

NELER YAPILDI?
6 kişiden oluşan Ege Üniversitesi Genç 
Yeşilay Kulübü delegasyonu Saray 
Bosna’ya gezi düzenleyerek Bihaç 
Üniversitesi, Uluslararası Saray Bosna 
Üniversitesi, Srebrenizta Belediyesi, 
Saray Bosna Genç Yeşilay Kulübü ve 
Eğitim Bakanlığı’na ziyarette bulundu. 
Ziyarette yereldeki önleme uygulama-
ları hakkında bilgi alındı ve Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Prog-
ramı (TBM) tanıtıldı. Bosna Hersek’te 
uygulanan Basic Project ile TBM’yi 
karşılaştıran bir rapor hazırlandı.

Uygulayıcı kuruluş: 

Ege Üniversitesi 

Uygulama yeri : 

İzmir - Bosna Hersek

Proje süresi: 3 ay

Bütçe: 19.000 TL

Kullanılan bütçe: 14.658,47 TL

İştirakçiler: Uluslararası Saray 

Bosna Üniversitresi,  

Bosna Hersek Yeşilay’ı
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BAĞIMLILIKLA  
MÜCADELE DESTEK 
PROGRAMI 

PROGRAMIN HEDEFİ
Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele 
alanında paydaşlarla daha etkin 
işbirliği stratejisi çerçevesinde 
hayata geeçirilen Bağımlılıkla 
Mücadele Mali Destek Programı 
ile önleme temelli yenilikçi proje-
ler vasıtasıyla gençler ve tanımlı 
hedef kitleler üzerinde yerel ve 
ulusal çapta iyi uygulama örnek-
lerinin oluşturulması ve yeterli 
bilgilendirme ile farkındalığın 
oluşturulması hedeflendi.

NELER YAPILDI?
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek 
Programları kapsamında tanıtım çalış-
maları başlatıldı. Bağımlılıkla Müca-
dele MDP başvuruları 22 Mayıs 2015 
tarihinde tamamlandı.

MDP kapsamında 193 proje başvurusu 
alındı. Projelerin teknik, idari incele-
meleri ve değerlendirmeleriyle birlikte 
93 proje nihai başvuru yapmaya hak 
kazandı. Temmuz ayı içerisinde ön 
değerlendirmeyi geçen projeler ilan 
edildi. Ön değerlendirmeyi geçen 
projeler Temmuz ayı içerisinde nihai 
başvurularını tamamladı. 

 
 
 
 

BAŞARILI PROJELER LİSTESİ*

Nihai başvuru formları üzerinden 
bağımsız değerlendirme, ön izleme ve 
değerlendirme komitesi süreçleri işle-
tilerek desteklenmeye hak kazanan 
aşağıdaki proje sahipleriyle sözleşme 
imzalandı. Tüm yararlanıcılara söz-
leşmeleri ve proje uygulama rehberi 
gönderildi.

Proje uygulama sürecinin tanıtılması 
için sanal sınıf üzerinden eğitim 
düzenlendi.  

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Proje Adı Yürütücü Kuruluş Uygulama Yeri

İnternete Bağlı mıyız, Yoksa 
Bağımlı mıyız?

Uluslararası Eğitim Proje ve  
İnovasyon Derneği

Tekirdağ

Uyuşturucu Riski Altındaki  
Gençlere Sosyal Müdahale Projesi

Bişri Hafi Gençlik ve Dayanışma 
Derneği

İstanbul

Sporun Gücü Gençlerle
Ankara Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu

Ankara

Bağımsız Yaşam Projesi Bağımsız Yaşam Derneği İstanbul

Sokaktan Sahaya
2008 Yenimahalle Spor Kulübü 
Derneği

Balıkesir

Madde Bağımlılığı Tedavisinde 
Yeni Terapi Yaklaşımlarının  
Uyarlanması

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Ruh Sağlığı ve  
Hastalıkları A.D.

İstanbul

Yalnız Değil Birlikte, Karanlıktan 
Yeşile

Kütahya Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği

Kütahya

Bağımlılığa Karşı Sanat
Tüvana Okuma İstekli Çocuk  
Eğitim Vakfı

İstanbul

Akıl Oyunları Kampı
Sihirli Değnek Eğitim ve  
Danışmanlık Derneği

Bursa

Kırklareli Bağımlılık Haritası Kırklareli Üniversitesi Kırklareli

Hayata Bağımlı Ol, Özgür Ol Romanlar Federasyonu Kocaeli

Türkiye Alkol Kontrol Politikaları 
Değerlendirme Araştırması

Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

*2016 yılı içerisinde uygulanacaktır.
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ŞUBE HİBE DESTEK 
PROGRAMI

PROGRAMIN HEDEFİ
Yeşilay şubelerinin tüm illerde 
çeşitli saha faaliyetleri ve etkinlik-
ler düzenlemesi, bağımlılıklarla 
mücadele çalışmalarında mali ve 
teknik kapasitelerinin arttırılması 
hedeflendi. 

NELER YAPILDI?
Şubelerin oluşturduğu projeler Genel 
Merkezde inceleme ve değerlendir-
meye alındı. Desteklenmeye hak kaza-
nan projelerin iş süreleri oluşturuldu 
ve projeler hayata geçirildi.

Şube Adı Proje Adı*
Onaylanan 
Bütçe

Balıkesir Bağımlı Olmayan Sosyal Gençlik 43.290,00 TL

Ankara
Benim de Artık Bir Yeşilay  
Sertifikam Var

42.300,00 TL

Isparta
Hayatı Seviyorum, Bağımlı Olmak 
İstemiyorum

20.302,00 TL

Diyarbakır
Bağımlılıklardan Uzak Bir Hayata 
Kulaç Atıyorum

34.600,00 TL

Kayseri
Gençlerimizin Eğitimi ve Toplum-
sal Farkındalığının Arttırılması

22.350,00 TL

Adıyaman Benim Yeşilayım  41.955,00 TL

Denizli
Sorumlu Gençlik, Sorunsuz  
Gelecek

17.497,00 TL

Gebze Sosyal Rehberlik 48.000,00 TL

Kütahya Haydi Çocuklar Yeşilay’a 49.194,92 TL

İzmir

İzmir ili ve ilçelerinde 13-18 yaş 
arası gençlere yönelik olarak 
Yeşilay kulüplerimiz aracılığıyla 
madde bağımlılığı ile mücadelede 
sosyal aktiviteler ve saha  
çalışması projesi

 38.740,00 TL

Aksaray
Sağlıklıyım, Mutluyum,  
Gelecekten Umutluyum

39.340,00 TL

Mardin Bağımlılığa Şah-Mat 31.639,10 TL

Hatay Gençlik Zirvede 27.485,00 TL

Şanlıurfa
Gençler Eğleniyor, Ebeveynler 
Bilgileniyor

29.700,00 TL

TOPLAM 405.559,00  TL₺

*2016 yılı içerisinde uygulanacaktır.
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LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞ-
TIRMA BURSU DESTEK 
PROGRAMI

PROGRAMIN HEDEFİ
Bağımlılıkla mücadele alanında 
önleme temelli yenilikçi proje-
ler ile gençler ve tanımlı hedef 
kitleler üzerinde yerel ve ulusal 
çapta iyi uygulama örneklerinin 
oluşturulması ve yeterli bilgilen-
dirme ile farkındalığın oluştu-
rulması hedeflenir. Bağımlılıklar 
alanındaki bilimsel yayınların 
artırılması, Yeşilay’ın bağımlılıkla 
mücadele çalışmalarına teorik ve 
pratik katkı sunması ise öncelikler 
arasında yer alır.

NELER YAPILDI?
 » Genç Yeşilay kulüplerinin olduğu 

üniversiteler başta olmak üzere 181 
üniversiteye program hakkında bil-
gilendirme yapıldı. 

 » Marmara Bölgesindeki 18 üniversite 
temsilcisi program kapsamında 
Genel Merkezde bir araya geldi. Top-
lantıda program hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. 

 » 1. Dönem Burs Programı kapsa-
mında destek alan 2 yüksek lisans 
ve 1 doktora öğrencisine burs des-
teği verildi. 1. Dönem bursiyerlerin-
den yüksek lisans öğrencisi olan iki 
bursiyer kapanış raporlarını yazdı.  

 » 2. Dönem bursiyerlerinin 15 Ağustos 
itibariyle ara raporları alınmaya 
başlandı. 

 » 2. Dönem Burs Programı kapsa-
mında destek alan 7 yüksek lisans 
ve 3 doktora öğrencisiyle sözleş-
meler yapılarak sözleşmeler kap-
samında bursiyerlerin ödemeleri 
yapıldı.  

 » 17 Ekim tarihinde Yeşilay Yönetim 
Kurulu, Bilim Kurulu üyeleri ve bur-
siyerlerin katılımıyla Burs Programı 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Bursiyer sunumlarının yapıldığı 
kapanış toplantısında bursiyerle-
rin beklentileri ve bundan sonraki 
süreçte bursiyerlerle olan işbirliği 
ele alındı. 
 

Üçüncü burs programı yayınlanarak 
başvuru süreci tamamlandı ve değer-
lendirme süreci devam eder. 

Program Bütçesi: 150.000 Destek 
Tutarı 

 » Yüksek Lisans: 9.000 TL 

 » Doktora: 18.000 TL

MALİ DESTEK PROGRAMLARI
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Maddesiz Hayat Ohh Ne Rahat Projesi  

Şanlıurfa, Haziran - 2015





  “Bu hayat 
	 	 	 	 	benim	

	 	 gelecek	hepim
izin!”
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ETKİNLİKLER

YEŞİLAY  
HAFTASI  
(1-7 MART)
Yeşilay’ın kuruluş yıl dönümü haftası 
olan 1-7 Mart tarihleri Yeşilay Haftası 
olarak kutlanmaktadır. Genel Merkez 
başta olmak üzere, Yeşilay’ın tüm 
şube ve temsilcilikleri bu haftada 
yaptıkları çeşitli etkinliklerle bağım-
lılıklara ve sağlıklı yaşama dikkat 
çekmektedirler. 

2015’TE YEŞİLAY HAFTASI
2015 yılında Yeşilay Haftası dolayısıyla 
görünürlük ve farkındalık oluşturmak 
amacıyla 2-7 Mart tarihleri arasında 
Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprülerine 250 m2’lik Yeşilay 
logolu bayraklar asıldı. 

Spor kulüpleriyle yapılan anlaşmalar 
sonrası 1-7 Mart tarihleri arasında 12 
takım Yeşilay’ın “İyiliğin, Sağlığın 
Peşinde 95 Yıl: Yeşilay”, “Bağımlılık-
lara Pas Vermeyin”, “Uyuşturucuya 
Ver - Kaç Yapmayın”  sloganlarının 
yazılı olduğu pankartlarla sahaya 
çıktı. Gaziantep, Manisa, Bursa, 
Ankara, Trabzon ve İstanbul’da 
dikkatleri bağımlılıklara çekmek 
amacıyla maçlarda teatral gösteriler 
yapıldı.

BEŞİKTAŞ MEYDAN ETKİNLİĞİ  
1-7 MART
Yeşilay Haftası süresi boyunca eğitim 
semineri ünitesi, çocuk etkinliği, 
sergi ve ziyaretçi karşılama alanların-
dan oluşan Yeşilay Beşiktaş Meydan 
Etkinliğinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası 
süresince, bağımlılıklar hakkında bil-
gilendirilme yapılan ziyaretçilere yanı 
sıra çeşitli hediyeler verilmiştir. Hafta 
boyunca çocuk etkinlikleri, ritim 
grubu, karikatür ve fotoğraf sergileri 
de etkinlik alanında yer almıştır. 

BİSİKLET TURU 
1 MART
Bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir 
yaşama dikkat çekmek amacıyla  
Yeşilay Haftasında geleneksel bisik-
let turu düzenlenmektedir. Şubeler 
vasıtasıyla birçok ilde eş zamanlı 
düzenlenen tur, 2015’te “Bu Hayat 
Benim, Gelecek Hepimizin” sloga-
nıyla gerçekleşmiş, yüzlerce bisikletli 
bağımlılıklara “dur” demek için pedal 
çevirmiştir. 



077

2015 YILI 
FAALİYETLERİ 

ETKİNLİKLER

ZÜMRÜDÜANKA ÖDÜL TÖRENİ 
4 MART 
Yeşilay, “bağımlılıklardan uzak,  
sağlıklı yaşamı” misyon edinen, söz 
ve eylemleriyle bu mücadeleye des-
tek veren kişi, kurum ve kuruluşları 
Zümrüdüanka Ödülü ile ödüllendir-
mektedir. 

ÖZEL ÖDÜLLER

Recep Tayyip Erdoğan 

Bakir İzzetbegoviç 

Türkiye İzcilik Federasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı

SPOR ÖDÜLLERİ

En Yeşilaycı Sporcular

Çağan Atakan Arslan

Tolga Murat Balıkçı 

En Yeşilaycı Spor Kulübü

Gümüşhane Torul Gençlik Voleybol Kulübü

 

MEDYA ÖDÜLLERİ

En Yeşilaycı Televizyoncu

Hakan Hatipoğlu

En Yeşilaycı Program Yapımcısı

Ayşe Şule Bilgiç

En Yeşilaycı Köşe Yazarı

Kalust Şalcıoğlu

AKADEMİ ÖDÜLLERİ

En Yeşilaycı Akademisyenler

Prof. Dr. Hakan Coşkunol 

Doç. Dr. Toker Ergüder

En Yeşilaycı Üniversite

Hacettepe Üniversitesi

SİYASET ÖDÜLLERİ

En Yeşilaycı Siyasetçiler

Bülent Akarcalı

Murtaza Yetiş

Ahmet Feyzi İnceöz

SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ

En Yeşilaycı Televizyon

TRT

En Yeşilaycı Sivil Toplum Örgütü

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve  

Dayanışma Vakfı(KASAV)

En Yeşilaycı Sosyal Sorumluluk Projesi

Darüşşafaka Doğuş Basketbol’un  

Oyunda Kal Projesi

SANAT ÖDÜLLERİ

En Yeşilaycı Sanatçılar

Mustafa Ceceli

Açelya Akkoyun

GENÇ YEŞİLAY METRO ETKİNLİĞİ 
7 MART
Yeşilay Haftasında bağımlılıklar 
konusunda farkındalık oluşturmak 
amacıyla Yeşilay gönüllüsü gençler 
Yenikapı - Havalimanı metro hattın-
daki duraklarda mesajların slogan-
ların yer aldığı dövizlerle farkındalık 
çalışması yapmıştır. Oldukça ilgi 
gören etkinlik her metro durağı ve 
metro içinde gerçekleşmiştir.   

MUSTAFA SANDAL KONSERİ  
7 MART
Yeşilay Haftası kapsamında bağım-
lılıklarla mücadeleye dikkat çekmek 
amacıyla “Bu Hayat Benim, Gelecek 
Hepimizin” sloganıyla düzenlenen 
etkinlikler, Mustafa Sandal’ın halk 
konseriyle kapanışını gerçekleştirmiş-
tir. Pop müzik sanatçısı Mustafa San-
dal, 7 Mart akşamı Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda müzikseverlere bir konser 
vererek, Yeşilay’ın bağımlılıklarla 
mücadelesine destek vermiştir. 
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MEYDAN  
ETKİNLİKLERİ
Yeşilay’ın ve mesajlarının halka yakın-
dan temas etmesini sağlamak için 
şehir meydanlarında kurulan stantla-
rın yanı sıra özellikle gençlere yönelik 
olarak sportif ve kültürel etkinlikler 
düzenlenmiştir. İlgili sivil toplum 
kuruluşları, kamu kurum ve kuru-
luşları ile de sinerjik ve etkin işbirliği 
sağlanarak pek çok ortak etkinlik 
düzenlenmiştir.

9 ŞUBAT SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ
Yeşilay’ın düzenlediği etkinlik kapsa-
mında İstanbul Halk Sağlığı Müdür-
lüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği üye-
leri İstiklal Caddesi’nde bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. Aynı gün Kadıköy - 
Beşiktaş vapur hattında kurulan Yeşi-
lay standı ile tütün mamullerine karşı 
bilinçlendirmek amacı ile broşürler 
dağıtıldı. 

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİ 
19 MAYIS
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında 
Yeşilay, Üsküdar Meydanında özel bir 
sahne kurmuş, etkinlik kapsamında 
sahnede gençlerin “Bağımlılıklarla 
ilgili bir mesajım var” konusunu 
içeren mesajlarını almıştır. Yoğun 
ilgi gören etkinlikte verilen mesaj-
lar video kayda alınmış, sonraki 
süreçte bu videolar sosyal medyada 
yaygınlaştırılmıştır. 

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ
31 MAYIS
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün 
ürünlerinin zararlarını vurgulamak 
ve farkındalık uyandırmak için 31 
Mayıs’ı Dünya Tütünsüz Günü ola-
rak ilan etmiştir. 1987 yılından bu 
yana 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 
çeşitli programlar, etkinlikler, ulus-
lararası toplantılarla anılmakta ve 
kutlanmaktadır.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kap-
samında Yeşilay, sigaranın tehlikele-
rine dikkat çekmek amacıyla bu güne 
özel bir gazete çıkarıp, çocuklarla bir-
likte bir meydan etkinliği düzenlemiş-
tir. Çocuklar “yazıyor” sloganlarıyla 
sigaranın zararları ve pasif içiciliğin 
çocukları nasıl etkilediği hakkında 
vatandaşları bilgilendirmiştir. 

 

ETKİNLİKLER
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DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE 
KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ
26 HAZİRAN 
Birleşmiş Milletler, devletlerin uyuş-
turucu kullanımı ve kaçakçılığına 
dikkatlerini çekmek ve bu alanda 
politikaları geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla 1987 yılında 26 Haziran 
gününü Dünya Uyuşturucu Kullanımı 
ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü ola-
rak ilan etmiştir. 

Yeşilay, İstanbul Valiliği, İstanbul 
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle bu güne özel, 
yürüyüş ve meydan etkinliği düzen-
lemiştir. Düzenlenen yürüyüşün 
ardından basın açıklaması okunmuş, 
etkinlik alanında kurulan stantlarda 
uzman psikologlar tarafından ziya-
retçilere bağımlılıklarla ilgili bilgiler 
verilmiştir. Bilgilendirme broşür ve 
kitapçıklarının ve hediyelerin de 
verildiği meydan etkinliğinde, Genç 
Yeşilaycılar bu güne özel çıkarılan 
gazeteyi dağıtmış ve “Uyuşturucu-
DUR” konseptiyle hazırlanmış mesajlı 
dövizlerle trafik etkinliği yapmıştır. 

Vapur Sefası Eylemi
Genç Yeşilaycılar, Uluslararası Uyuş-
turucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla 
Mücadele Günü dolayısıyla bağım-
lılıklara karşı bilinç oluşturmak ve 
farkındalık yaratmak amacıyla 25 
Haziran günü şehir hatları vapurla-
rında dikkat çekici bir etkinlik gerçek-
leştirdi. Beşiktaş iskelesinde buluşan 
Genç Yeşilay gönüllüleri 16.00-19.00 
saatleri arasında Beşiktaş-Kadıköy/
Kadıköy-Beşiktaş olmak üzere karşı-
lıklı dört seferde “UyuşturucuDUR” 
temalı pankartlar açtılar ve yolcularla 
birlikte “madde bağımlılığına hayır” 
dediler. Vapurda önceden belirlenen 
yerlere yerleştirilen çalar saatlerin 
üçer saniye arayla çalmaya başlama-
sıyla birlikte vapur içindeki gönüllüler 
yazdıkları manifestoyu okuyup, açık-
lama yaptılar ve yolcularla birlikte 
“bağımlılıklara hayır” dediler.

Her iki iskelede de Uyuşturucu ile 
Mücadele Günü için özel hazırlanan 
gazeteler dağıtıldı. Vapur içinde ve 
iskeledeki yolculara gazeteyle birlikte 
broşür ve bileklikler de dağıtıldı. 
Etkinlik sonunda vatandaşlarla 
röportaj yapıldı, video çekimler 
gerçekleştirildi.  

 

ETKİNLİKLER

 YEŞİLAY, MEYDAN ETKİNLİK- 
 LERİYLE BİNLERCE KİŞİSİNİN  
 BAĞIMLILIKLARA KARŞI DİKKAT- 
 LERİNİ ÇEKMİŞ, ONLARI DA BU  
 ETKİNLİKLERE DÂHİL ETMİŞTİR.
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ORUÇ BAĞIMLILIK  
ZİNCİRLERİNİ KIRIYOR
İFTAR PROGRAMI
28 AĞUSTOS
Sivil toplum kuruluşları ile devlet 
organlarının koordinasyonunun 
önemine inanan Yeşilay, geleneksel 
olarak düzenlenen iftar yemeğinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  
Erdoğan ve eşinin yanı sıra pek 
çok önemli konuğu ağırladı. “Oruç 
bağımlılık zincirlerini kırıyor” tema-
sıyla Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen 
iftara Erdoğan çiftinin yanı sıra Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Mus-
tafa Ceceli, Burcu Çetinkaya ve Haluk 
Piyes gibi sanat ve spor camiasından 
isimler ile yaklaşık 800 davetli katıldı.

ETKİNLİKLER
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GENÇLİK 
KAMPLARI
ANTALYA DUACI KIŞ KAMPI
30 OCAK - 7 ŞUBAT
Yeşilay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 
işbirliğiyle düzenlediği Genç Yeşilay 
Antalya Kış Kampı 30 Ocak - 7 Şubat 
2015 tarihleri arasında düzenlendi. 
Kamp boyunca yapılan etkinlikler:

 » Proje yazımı  

 »  Sokak oyunları 

 »  Kısa film, belgesel tarzı videoların 
izlenip analiz yapılması 

 »  El sanatları  

 »  Paintbol, mini golf, futbol, basket-
bol, masa tenisi, langırt

Sosyal medya ve internet bağımlılığı, 
kitle iletişim araçlarında bağımlılık 
teması, bağımlı kişi profili, bağımlılık 
sürecinde aile içi etkenler, bağımlılık 
sürecinde sosyal etkenler adlı semi-
nerler kamp boyu gençlere uzmanla-
rımız tarafından verildi. Ayrıca Ulusal 
Ajans proje uzmanı tarafından Ulusal 
Ajans projeleri ile ilgili bilgilendirme 
yapıldı.                                                                  

Kampın 3. gününde Antalya şehir 
turunun ardından Yeşilay’la Genç-
lik ve Spor Bakanlığı liderleri ortak 
“Gençlik ve bağımlılık” konulu basın 
bildirisi okudular.
 
Kış kampında, toplam 240 gönüllü 
genç, 8 günlük programla hem yete-
neklerini geliştirdi, hem de bağımlılık-
lar hakkında bilgilendirildi. 

HEKİMBAŞI İZCİ KAMPI
13 - 21 EYLÜL 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 
olan Hekimbaşı İzci Kampında yaş 
gruplarına yönelik olarak 10-15 yaş 
arası çocukları riskler ve korunma 
hakkında bilgilendirmek amacıyla 
eğitimler düzenlenmiştir. TBM eğitimi 
alan gençler tarafından yapılan bu 
eğitimlerde çocuklar yaşam bece-
rilerini kazandığı izci kamplarında 
bağımlılıklara karşı nasıl korunacak-
larını, sağlıklı yaşam prensiplerini 
eğlenerek öğrenmiştir. Kampta ayrıca 
eğitime katılan çocuklara bileklik, 
buton rozet, cep defteri ve kalem 
hediye edilmiştir. 

HEYBELİADA GENÇLİK KAMPI
13 - 17 EYLÜL, 17-21 EYLÜL
Bağımlılıklara karşı alternatif bir 
yaşam tarzı oluşturmaya çalışan 
Yeşilay’ın Heybeliada’da üniversiteli 
gönüllülerin katılımıyla düzenlediği 
gençlik kampına 200 üniversiteli 
katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen gençlerin sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle dolu bir hafta 
geçirdiği kampta, ayrıca bağımlılık-
larla mücadelede öncü, yol gösterici 
olma konusunda eğitimler verildi. 
Kızılay’ın Heybeliada Kamp alanında 
gerçekleşen kamp boyunca doğa 
sporları yapma imkânı bulan gençler; 
drama, proje, müzik, halk oyunları 
gibi derslere katılarak sosyal ve kültü-
rel yönden birikimlerine katkı sağladı. 
Gençlik kampları ile Yeşilay gönüllü-
lerine yaşam becerileri kazandırmayı, 
onlara boş vakitlerini doğru değer-
lendirme yönünde yol göstermeyi 
hedefliyor.

ETKİNLİKLER

 TBM AKRAN EĞİTİMİNİ ALAN GENÇ  
 YEŞİLAYCILAR, İZCİ KAMPLARIN- 
 DA ÇOCUKLARA SAĞLIKLI YAŞAM  
 VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR 
 HAKKINDA EĞİTİMLER VERMİŞTİR. 
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YEŞİLAY’IN 
KATILDIĞI  
ETKİNLİKLER 
İstanbul başta olmak üzere bir çok 
ilde kamu kurumları, üniversiteler ve 
STK’ların düzenlediği kongre, şenlik 
ve fuar gibi pek çok organizasyona 
katılım sağlanarak stant kurulmuştur. 
Yıl boyunca katılım sağlanan etkin-
liklerde yaklaşık 8 bin kişi Yeşilay 
standını ziyaret etmiştir. Ziyaretçileri 
bilgilendirmek amacıyla broşür ve 
kitapçıklar dağıtılmıştır. Ayrıca bazı 
organizasyonlarda dergi ve kitap satışı 
gerçekleştirilmiş, uzman psikologlar 
tarafından ziyaretçilerin soruları 
cevaplanmıştır.

1. ULUSLARARASI ÇOCUKLARIN ŞEHRİ 
KONGRESİ
11-12 Nisan 
Harbiye Askeri Müzesi 
İstanbul

GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ 
11-12 Nisan 
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi  
İstanbul

TRT 37. ULUSLARARASI 23 NİSAN 
ÇOCUK ŞENLİĞİ
15-23 Nisan  
Antalya 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve 
ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan
Maltepe Yaşam, Spor, Kültür ve  
Eğlence Parkı 
İstanbul 

57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ
25 Nisan
Çanakkale

İSTANBUL YARI MARATONU
26 Nisan
Tarihi Yarımada
İstanbul 

20. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ 
KONGRESİ
28-31 Temmuz
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Gaziantep 

MUTLULUK ARAYIŞI VE TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞI PANELİ
7 Mayıs
Çınar Kongre Merkezi
İstanbul

İSTANBUL ÇOCUK MARATONU
10 Mayıs
Maltepe Şehir Parkı

DÜNYA’NIN RENGİ TÜRKİYE’NİN 
MİSAFİRİ
16 Mayıs
Sinan Erdem Spor Salonu
İstanbul

37. İSTANBUL MARATONU
15 Kasım
İstanbul

24. KALİTE KONGRESİ
18-19 Aralık
Wow Hotel
İstanbul

ETKİNLİKLER
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FUARLAR
CNR KİTAP FUARI
27 Şubat - 8 Mart
İstanbul

BAYRAM ALIŞVERİŞ GÜNLERİ
3-16 Temmuz
CNR EXPO 
Yeşilköy - İstanbul

İSTANBUL HEALTH EXPO
21-23 Ekim CNR EXPO 
Yeşilköy - İstanbul

TÜMEXPO GENEL TİCARET FUARI
22-25 Ekim
İstanbul

GREATIST AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI CİHAZ 
VE EKİPMANLARI FUARI
29-31 Ekim 
Grand Cevahir Kongre Merkezi 
İstanbul  

MARATON ve SPOR FUARI
12-14 Kasım
Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu
İstanbul

TRABZON TANITIM GÜNLERİ
4 Aralık
Feshane Fuar Alanı
İstanbul

İBS ANNE BEBEK ÇOCUK FUARI
11-13 Aralık
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul

8. ULUSLARARASI ULAŞIM TEKNOLO-
JİLERİ SEMPOZYUMU ve FUARI
17- 19 Aralık
İstanbul

KARİYERİNİZ BAŞLAMADAN BİTMESİN 
ETKİNLİKLERİ
AYDIN ÜNİVERSİTESİ 9. KARİYER 
GÜNLERİ FUARI
6 Mayıs
İstanbul

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI STANT 
GÜNLERİ
7-8 Aralık
Doğuş Üniversitesi
İstanbul 

SAĞLIK İÇİN AYAKLAN
9 Aralık
Bahçeşehir Üniversitesi
İstanbul

EDUCATÜRK EĞİTİM ve KARİYER FUARI
22-23 Aralık
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul

21. KARİYER EĞİTİM GÜNLERİ
26 Aralık
Cem Karaca Kültür Merkezi
İstanbul

Kariyeriniz 
Başlamadan

Bitmesin!

ETKİNLİKLER





  “Gönüllü	ol
,

  bağımlılıklar
la		

	 	 	 mücadeleyi	

	 birlikte	omuz
layalım!”
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TANITIM 
ÇALIŞMALARI
Toplumun bağımlılıklara karşı bilin-
cine, farkındalığına ve mücadele 
gücüne katkıda bulunan Yeşilay, mar-
kasını bir iletişim stratejisiyle yönetir. 
Kalite yönetimi modeli kapsamında 
hazırlanan iletişim stratejisi, bağım-
lılıklarla mücadelede yazılı ve görsel 
medyayı, interneti, sosyal medya ağla-
rını aktif olarak kullanır.

Bugünün ve yarının en büyük ‘top-
lumsal sağlık farkındalığı’ hareketine 
öncülük eden Yeşilay’ın marka stra-
tejisi, bugün nasıl algılandığı üzerine 
değil, gelecekte nasıl bilinmek iste-
diği üzerine kurgulanmıştır. 95 yıldır 
bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren 
Yeşilay, söylem, etkinlikler, kişilik, 
kimlik ve hizmetlerinde ulaşılabilir, 
anlaşılabilir, şeffaf, toplumun gene-
line ve bireye hitap edecek bir iletişim 
dilini kullanmaktadır. 

İYİLİĞİN SAĞLIĞIN PEŞİNDE 95 YIL
Kuruluşunun 95. yılı dolayısıyla  
Yeşilay Haftası ile birlikte tüm ileti-
şim çalışmalarında “İyiliğin Sağlığın 
Peşinde 95 Yıl” mottosu kullanılmıştır.

BU HAYAT BENİM, GELECEK HEPİMİZİN 
2015 Yeşilay Haftası için “Bu Hayat 
Benim, Gelecek Hepimizin” konsep-
tiyle başta İstanbul olmak üzere tüm 
ülke genelinde iletişim çalışmaları 
yürütülmüştür. Belediyelerin sosyal 
sorumluluk kapsamında tahsis ettiği 
açık hava reklam alanları, il ve ilçe 
meydanlarındaki led ekranları, toplu 
taşıma araçları reklam alanları gibi 
çok geniş yelpazede reklam mecrası 
kullanılmıştır. 

GÖNÜLLÜ OL, BAĞIMLILIKLARLA  
MÜCADELEYİ BİRLİKTE OMUZLAYALIM 
Gönüllü sayısını ve Yeşilay markasının 
bilinirliğini artırmak amacıyla hazır-
lanan “Gönüllü Ol, Bağımlılıklarla 
Mücadeleyi Birlikte Omuzlayalım” 
temalı afişler çeşitli mecralarda yay-
gınlaştırılmış çeşitli TV dizilerinde 
görünürlüğü sağlanmıştır.

BAĞIŞ YAP, YÜZDE 100 VERGİDEN DÜŞ
Maddi ve manevi gücünü büyük 
ölçüde toplumdan alan sivil toplum 
kuruluşlarına yapılacak bağış ve 
yardımlara kanuni olarak kolaylıklar 
getirilmesi büyük önem taşıyor. Yapı-
lan hukuki düzenlemeyle yaklaşık bir 
asırdır kamu yararına bağımlıklarla ve 
zararlı alışkanlıklarla mücadele eden 
Yeşilay’a yapılacak bağış ve yardım-
ların tamamı yüzde 100 olarak vergi 
matrahından indirilebiliyor. Yeşilay 
da bu kapsamda vergi mükellefi 
gönüllü ve bağışçılara yönelik “Bağış 
Yap, Vergiden Düş, Bağımlılıklarla 
Mücadeleye Destek Ol” kampanyasını 
düzenlemiştir. 

İLETİŞİM FAALİYETLERİ
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YEŞİLAY DERGİSİ İMAJ KAMPANYASI
“MÜKEMMEL HAYAT ARKADAŞI”
Aylık yayınlanan ve Türkiye’nin en 
köklü sağlık ve yaşam dergisi olan 
Yeşilay Dergisi’ni geniş kitlelere 
duyurmak amacıyla Mükemmel Hayat 
Arkadaşı temalı bir reklam ve sosyal 
medya kampanyası düzenlenmiştir. 
Kampanya dahilinde TV ve sosyal 
medyada gösterilmek üzere bir reklam 
filmi çekilmiş, açık hava ilanlarına 
çıkılmış, etkin sosyal medya kampan-
yası yürütülmüştür. 

YEŞİLAY GAZETESİ
Yeşilay özel günlerinde, ulusal gaze-
telerle birlikte dağıtımını sağlamak 
üzere özel içerikli gazeteler çıkarmak-
tadır. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 
ve 26 Haziran Uyuşturucu Madde 
Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Müca-
dele Günü dolayısıyla 2015 yılında 
konularına özel haberlerin yer aldığı 
gazete çıkarılmış ve ulusal gazetelerle 
birlikte Marmara Bölgesinde dağıtımı 
yapılmıştır.  

MİZAH DERGİSİ
“CİDDİ”
Bağımlılıklar alanındaki mesajları 
hem mizahi hem de düşündürücü bir 
şekilde halka ulaştırmak amacıyla 
profesyonel karikatüristler eşliğinde 
Ciddi mizah dergisi çıkarılmıştır. 

yesilaymarket.com

İLETİŞİM FAALİYETLERİ
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TBM BROŞÜRLERİ VE AFİŞLERİ
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı (TBM) kapsamında okul ön-
cesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin 
hedef gruplarına yönelik afiş çalışma-
sı yapılmıştır. Sigara, alkol, uyuştu-
rucu madde, teknoloji bağımlılığı ve 
sağlıklı yaşam alanında 20 tip yapılan 
afişlerin içeriği Yeşilay Bilim Kurulu 
tarafından oluşturulmuştur. 

 

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Spor yaparım, 
güçlenirim

Bilgisayar ve telefon
 beni esir alamaz
Dışarı çıkıp oyun oynuyorum, spor yapıyorum, 
kültür sanat etkinliklerine katılıyorum.

Teknoloji 
yerinde yeterince
Bilgisayar başında veya telefonda geçirilen zamanı 
azaltmak yaşam kalitesini artırır.

Sağlıklı bir yaşam tarzı 
benimsiyorum
Dengeli beslenip, spora önem veririm.
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YEŞİLAY ŞUBELER İÇİN EL KİTABI
Ülke genelinde tüm illerde ve İstanbul 
ilçelerinde kurulan, kurulma aşa-
masında olan şubeler için Şubeler El 
Kitabı hazırlanmıştır. Rehber nite-
liğinde olan bu kitap, şube işleyişi, 
etkinlik çalışmaları, proje yönetimi 
konusunda başvuru kaynağı özelliğini 
taşımaktadır. 

GENÇ YEŞİLAY TANITIM KİTAPÇIĞI
Türkiye genelinde tüm üniversitelerde 
Genç Yeşilay kulüplerini kuran, Genel 
Merkez ve Şubeler bünyesinde teşki-
latlanan, kamplar, eğitim programları 
ve etkinlikler düzenleyen Genç Yeşi-
laycılar ve bu ekiplere yeni katılanlar 
için rehber niteliğinde Genç Yeşilay 
kitapçığı hazırlanmıştır.  

BASIN ÇALIŞMALARI
Yeşilay bağımlılıklar hakkına bilgi-
lendirme çalışmalarını, etkinliklerini, 
saha faaliyetlerini daha geniş kitlelere 
duyurmak amacıyla medya organla-
rını etkin bir şekilde kullanmaktadır. 
Basın bültenleri, basın davetleri, 
basın buluşmaları, basın toplantıları, 
özel röportajlar, TV ve radyo program-
larını organize ederek Yeşilay basın 
sözcüleri aracılığıyla mesajlarını 
halka ulaştıran Yeşilay, 2015 yılında 
da yazılı basın, internet medyası ve 
TV’de yoğun bir şekilde yer almıştır.

2015 Basın Yansımaları
Yazılı Basın: 3140
TV: 620
İnternet Haber: 10700

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

ŞUBELER İÇİN

YEŞİLAY
EL KİTABI
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KAMU SPOTU VE VİRAL FİLMLER
Yeşilay’ın bağımlılıklar alanında bilgi-
lendirme yaptığı en önemli araç kamu 
spotlarıdır. Tütün, uyuşturucu, alkol, 
teknoloji, kumar bağımlılığı alanında 
yaptığı kamu spotlarıyla Yeşilay,  
9 bini aşan gösterimle 2015 yılında 
kamu spotu yayınlama alanında ilk 
sırada yer almıştır. 

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

 Genç Yeşilay - Viral Film

 Madde Bağımlılığı - Viral Film

 Teknoloji Bağımlılığı - Viral Film

 Pasif İçicilik - Kamu Spotu

 Kumar Bağımlılığı - Viral Film

 Gönüllü Ol - İmaj Filmi
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YEŞİLAY MESAJLARI TRT MÜZİK  
EKRANLARINDA
Yeşilay’ın bağımlılıklar alanında 
bilgilendirici mesajları TRT Müzik 
programlarında yayınlanmıştır. Özel 
görsellerle ekrana gelen mesajlar, 
programa katılan sanatçılar tarafın-
dan okunmuş ve yorumlanmıştır. 
 

MÜNAZARA PROGRAMI - TRT OKUL 
“SAVUNUYORUM”
TRT ile yapılan protokol kapsamında 
bağımlılık önleyici mesajların ekrana 
taşındığı, gençlerin de bu çalışmaya 
dahil edildiği bir münazara programı 
yapılmıştır. Haluk Piyes’in sunduğu 
Savunuyorum münazara programı  
13 bölüm olarak TRT Çocuk’ta  
yayınlanmıştır.  

TV DİZİSİ - TRT 1
“SON ÇIKIŞ”
Uyuşturucu madde bağımlılığı, aile 
içi iletişim konularında doğru mesaj 
vermek ve gençlere ulaşmak amacıyla 
senaryosu Yeşilay danışmanlığında 
yazılan bir dizi projesi hayata geçiril-
miştir. TRT’de yayınlanan Son Çıkış 
isimli dizi 17 bölüm olarak ekranlara 
gelmiş, gerçek hayattaki rol modeller 
üzerinden bağımlılıklar hakkında bil-
gilendirme yapılmıştır.  

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Yeşilay Mesajları - TRT Müzik

Son Çıkış - TRT 1

Yeşilay Mesajları - TRT Müzik

Savunuyorum - TRT Okul
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WEB SİTELERİ
YEŞİLAY WEB SİTESİ
yesilay.og.tr
Yeşilay’ın misyonu ve vizyonu doğ-
rultusunda imajını, faaliyetlerini en 
iyi biçimde tanıtacak ve yansıtacak, 
kurumsal yapısını örgütsel ve enfor-
masyonel yönleriyle gösterecek, pay-
daşların ve vatandaşların kurumun 
sunduğu e-bilgiye erişimini bilgisayar, 
tablet ve cep telefonlarından en kolay 
biçimde sağlaması amacıyla yenilikçi, 
işlevsel ve kullanıcı dostu bir web 
sitesi hazırlanmıştır. 

Yeşilay çalışmalarıyla ilgili her türlü 
gelişmenin aktarılmasının yanı sıra 
bağımlılıklarla ilgili pek çok bilginin 
sunulduğu web sitesi aynı zamanda 
ziyaretçilerden gelen bilgi ve materyal 
taleplerini karşılayacak şekilde kulla-
nılan diğer yazılımlarla entegre çalışa-
cak şekilde tasarlanmıştır.

TBM WEB SİTESİ
tbm.org.tr
Türkiye’nin alanında ilk ve tek bağım-
lılık bilgilendirme eğitim programı 
olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim Programı’nın (TBM) web sitesi 
yaş gruplarına özelleştirilmiş içerikler 
sunmaktadır. Geliştirilen modüllerin, 
sunumların, broşürlerin, eğitimlerin, 
materyallerin yer aldığı siteden aynı 
zamanda seminer ve doküman talebi 
de yapılabilmektedir. Sitede yanı sıra 
video röportajlar, konu anlatımlı vide-
olar da bulunmaktadır. 

YEDAM WEB SİTESİ
yedam.org.tr
Alkol ve madde bağımlılığı alanında 
bağımlılara, bağımlılık riski taşıyan-
lara ve yakınlarına ücretsiz, yüz yüze 
ve danışma hattı 444 79 75 ile danış-
manlık, psikoterapi ve sosyal rehabili-
tasyon hizmeti veren YEDAM, merkeze 
ulaşılabilirliği sağlamak ve merkezin 
bilinirliğini artırmak için yedam.org.tr 
web sitesini hayata geçirmiştir. 

YEŞİLAY ONLİNE SATIŞ SİTESİ
yesilaymarket.com
Yeşilay Yayınları’nın tüm kitapları ve 
TBM Eğitim Setlerinin online olarak 
satıldığı yesilaymarket.com sitesinden 
Yeşilay Dergisi’ne de abone oluna-
biliyor. Yeşilay’ın faaliyet alanı olan 
tütün, alkol, uyuşturucu madde gibi 
konularda bilimsel çalışmalar ortaya 
koyarak farkındalık oluşturmak ve 
bilinç düzeyini artırmak amacıyla 
yayınladığı kitaplar ve dergiden elde 
edilen gelir bağımlılık çalışmaları için 
kullanılmaktadır.

 yesilay.org.tr  tbm.org.tr

 yedam.org.tr  yesilaymarket.com

İLETİŞİM FAALİYETLERİ
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SIKÇA SORULAN SORULAR VİDEOLARI 
Yeşilay ve mücadele alanlarıyla ilgili 
akla gelebilecek tüm sorular Yeşilay 
yönetimi ve alan uzmanlarına sorul-
muş, Sıkça Sorulan Sorular kapsa-
mında özel çekimlerle kısa videolar 
halinde Yeşilay web sitesi ve Youtube 
kanalında yayına alınmıştır. Yanı sıra 
bu içerikler Uzman TV ile yapılan işbir-
liği çerçevesinde Uzman TV kanalların-
dan yayınlanmaya başlamıştır.  

TBM RÖPORTAJLARI 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan 
Eğitim Fakültesi işbirliğiyle bağımlı-
lık konuları ile ilgili alanında uzman 
akademisyen, yazar ve sanatçılardan 
görüşler alınmak suretiyle çekimler 
yapılmıştır. Özel program niteliği taşı-
yan bu çekimler TBM ve Yeşilay web 
sitelerinin yanı sıra Yeşilay Youtube 
kanalında yayınlanmaktadır.

TBM ANAOKULU ÇOCUK ŞARKILARI
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eği-
tim Programı Anaokulu modülü için 
içerik geliştirme kapsamında çocuk 
şarkıları hazırlanmıştır. Yeşilay ve 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan 
Eğitim Fakültesi (AUZEF) işbirliği ile 
hazırlanan çizgi animasyonlu şarkı-
lar sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam 
ve teknoloji bağımlılığı konularını 
içermektedir.

İLETİŞİM FAALİYETLERİ
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SOSYAL  
MEDYA  
HESAPLARI
2015 yılında çeşitli sosyal medya kam-
panyaları gerçekleştirilmiş ve sadece 
gerçek kullanıcılardan oluşan takipçi 
sayılarında ortalama yüzde 30’luk 
bir artış sağlanmıştır. Pek çok sosyal 
medya platformunda “@1920yesilay” 
hesabı “onaylanmış hesap” olarak 
güvence altına alınmıştır. Twitter’da 
yapılan Trend Topic (TT) kampanya-
larıyla sosyal medya kullanıcılarının 
dikkati bağımlılıklara çekilmiş,  
farkındalık artırmaya yönelik mesajlar 
ve görseller paylaşılmıştır.
  

Facebook
 

 facebook/1920yesilay

 twitter/1920yesilay  youtube/1920yesilay

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Facebook 
Takipçi sayısı
Aralık 2014

16.075

Facebook tıklanma sayısı
Ocak 2015

2.799

Facebook 
Takipçi sayısı
Aralık 2015

21.556

Facebook tıklanma sayısı
Aralık 2015

27.305

2015 Facebook  
toplam erişim 

3.455.748
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ALKOL BAĞIMLILIĞI 
FARKINDALIK KAMPANYASI
Yılbaşı öncesi alkolün sebep olduğu 
üzücü olayların önüne geçmek, alkol 
bağımlılığı hakkında bilgilendirmek 
ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
Aralık 2015’te Alkol Bağımlılığı Far-
kındalık Kampanyası düzenlenmiştir. 
Sosyal medyada düzenlenen bu kam-
panyada hedef kitleye özelleştirilmiş 
içerikler oluşturularak, paylaşımlar 
yapılmış, sosyal medya kullanıcıları 
konu hakkında konuşturulmuş, alkol 
kullanımının getirdiği sonuçlar üze-
rinden farkındalık oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Kampanya kapsamında 
yaklaşık 1 milyon sosyal medya kul-
lanıcı birebir paylaşım içerikleriyle 
etkileşimde bulunmuştur. 

#GerçeklerAcıdır

Twitter
 

Youtube
 

2015 Twitter  
toplam görüntülenme 

8.917.000

2015 Youtube 
toplam izlenme 

379.033

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Twitter 
Takipçi sayısı
Aralık 2014

13.700

En düşük 
görüntülenme 
sayısı 
Ekim 2015

En yüksek 
görüntülenme 
sayısı
Şubat 2015

303.000 2.110.000

En düşük 
izlenme 
süresi 
Ocak 2015

En yüksek 
izlenme 
süresi
Mart 2015

10.750” 75.910”

Twitter 
Takipçi sayısı
Aralık 2015

18.059
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YAYINLAR
YEŞİLAY DERGİSİ
Yeşilay Dergisi, 1925 yılından bu 
yana aralıksız olarak her ay sağlık, 
eğitim ve kültür alanında yayımlanır 
ve Türkiye’de bağımlılıklar alanında 
çıkan tek dergi olma özelliğini taşır. 
Türkiye’nin en köklü sağlık ve yaşam 
dergisi olan Yeşilay Dergisi, her ay 
bağımlılıklar alanında dosya konu-
suyla alanında uzman isimlerin 
makaleleri ve uzman isimlerle yapılan 
röportajlarla yayına hazırlanmaktadır. 
Sağlık alanında güncel haber, tavsiye 
ve bilgilendirme niteliğindeki yazı-
ların yanı sıra kültür-sanat alanında 
söyleşi, sinema, kitap, tiyatro, hobi, 
gastronomi, gezi ve spor tanıtımları 
da dergide yer almaktadır. Genç ve 
yetişkinlere hitap eden dergi raflarda 
satışa çıkmaktadır.  

İNGİLİZCE-ARAPÇA DERGİLER
İngilizce-Arapça dergi, Yeşilay Der-
gisi’nin yabancı dil versiyonu olma 
özelliğini taşımaktadır. İçeriği sağlıklı 
yaşam, bağımlılıklar ve kültür-sanat 
alanında evrensel konuları oluşturan 
bu dergilerin dağıtımı Ülke Yeşi-
laylarına ve Yeşilay’ın uluslararası 
iletişimde olduğu ve işbirliği yaptığı 
kurumlara yapılmaktadır. 

YEŞİLAY ÇOCUK DERGİSİ
Yeşilay Çocuk Mavi Kırlangıç Dergisi, 
sağlıklı yaşam ve bağımlılık konula-
rını yaş gruplarına uygun bir şekilde 
anlatan çocuk dergisi olma özelliğini 
taşır. 7-12 yaş grubuna hitap eden 
çocuk dergisi Yeşilcan karakterleri 
üzerinden sağlıklı yaşam, beslenme, 
hijyen, spor, bağımlılıkları önleyecek 
becerilerini geliştirmesi, yaşa uygun 
olarak sigara bağımlılığı ve teknoloji-
nin bilinçli ve kontrol altında kulla-
nılması gibi konuları ele almaktadır. 
Çocuklar bu dergiyle kendi yaşlarına 
uygun bir biçimde bağımlılık ve 
sağlıklı yaşamla ilgili bilgileri eğele-
nerek öğrenebilmektedir. Bulmaca, 
gezi, hayvanlar âlemi, doğayı tanıma, 
değerler konusunu da ele alan çocuk 
dergisi, Yeşilay Dergisi ile birlikte 
raflarda satışa sunulmaktadır.  

ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON 
ADDICTIONS 
Addicta: The Turkish Journal on 
Addictions dergisi bağımlılık soru-
nunu ele alan araştırmaları yayım-
layan hakemli, akademik bir dergi 
olma özelliğini taşır. Derginin amacı 
uluslararası ve disiplinlerarası özgün, 
bilimsel çalışmalar için mecra olmak, 
bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar 
üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla il-
gili politikaların şekillenmesine katkı 
sağlamaktır. 

İLETİŞİM FAALİYETLERİ
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YEŞİLAY YAYINLARI

Kitaplar
Yeşilay, faaliyet alanı olan bağımlılık-
larla mücadele konusunda bilgilendir-
mek, farkındalık oluşturmak ve yayın 
dünyasına bu alanda kaynak ve katkı 
sunmak amacıyla kitaplar yayınla-
maktadır. Bu kitapların yesilaymarket.
com üzerinden satışı yapılmaktadır. 

Yeşilay Yayınları’ndan çıkan eserler

1. Apaçi Gençlik / 
 Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman  

2. İnternet Bağımlılığı  
 ‘’Ne Bilmeliyiz, Ne Yapmalıyız’’ /  
 Klinik Psikolog Mehmet Dinç 
 
3. Türkiye’de Uyuşturucu Madde  
 Bağımlılığı /  
 Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon  
 Çalıştayı 
4. Tütün Kontrolü ve Ticaret İhtilafı /  
 Sebahattin Kuş  

5. Yeşilay Diyor ki! /  
 Prof. Dr. M. İhsan Karaman 

6. İnternet Bilinçli Kullanımı ve  
 Teknoloji Çalıştayı Raporu /  
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim  
 Kurumu (BTK) 

7. Türkiye Kimyasal Bağımlılık  
 Çalışmaları Bibliyografyası /  
 Ömer Miraç Yaman,  
 Abdullah Sabit Tuna,  
 Zekiye Baykul 

8. Türkiye Davranışsal Bağımlılık  
 Çalışmaları Bibliyografyası /  
 Ömer Miraç Yaman,  
 Abdullah Sabit Tuna,  
 Zekiye Baykul

İLETİŞİM FAALİYETLERİ



FAALİYET RAPORU

2015 

098

 2
01

5 
YI

LI
     

 F
AA

Lİ
YE

TL
ER

İ 

TBM EĞİTİM SETLERİ
“Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele 
Eğitim Programı (TBM)” çocuk, genç 
ve yetişkinlerin daha güvenli, sağlıklı 
bir hayat sürdürmelerini ve bağımlı-
lıklara karşı bilinç ve farkındalıklarını 
artırmayı hedefleyen evrensel bir 
eğitim programıdır. Bu eğitim progra-
mının materyalleri tütün, alkol, uyuş-
turucu madde, teknoloji bağımlılığı ve 
sağlıklı yaşam alanında, uzman isim-
ler tarafından, yaş gruplarına ve hedef 
kitlelere özel hazırlanmıştır. Eğitim 
seti olarak hazırlanan bu yayınların 
yesilaymarket.com üzerinden satışı 
yapılmaktadır. 

 » TBM Okul Öncesi Eğitim Seti
 » TBM İlkokul Eğitim Seti
 » TBM Ortaokul Eğitim Seti
 »  TBM Lise Eğitim Seti
 »  TBM Yetişkin Eğitim Seti

Ok
ul

 Ö
nc

es
i 

ve
 1.

 S
ın

ıf

Yeşilcan ve
Sağlıklı Yaşam
Yeşilcan ve
Sağlıklı Yaşam
Yeşilcan ve
Sağlıklı Yaşam

İlk
ok
ul

Yeşilcan’la
Temiz Hava
Yeşilcan’la
Temiz Hava
Yeşilcan’la
Temiz Hava

Or
ta

ok
ul

teknoloji 
canavara 
Dönüşmeden...

teknoloji 
canavara 
Dönüşmeden...
teknoloji 
canavara 
Dönüşmeden...

Li
se

teknolojiye 
bağımlı

yaşamamak için
Ye
tiş
kin

uyuşturucu
özgürlüğün sonu
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YEŞİLAY  
KOLEKSİYONU 
Yeşilay’ın bağımlılık mücadelesine 
katkıda bulunmak ve marka değerini 
artırmak ve kamuoyunun dikkatini 
çekmek amacıyla “Yeşilay Koleksi-
yonu” projesi hayata geçirilmiştir. 
İş, sanat ve moda dünyasından ünlü 
isimlerin hazırladığı t-shirt, şapka, 
çanta ve bileklik tasarımlarıyla oluş-
turulan koleksiyondan elde edilecek 
gelir Yeşilay Danışmanlık Merkezi 
(YEDAM) çalışmalarında kullanıla-
caktır. Alkol ve madde bağımlılarına 
tedavi sonrası psiko-sosyal destek sağ-
lamak ve danışmanlık hizmeti vermek 
amacıyla kurulan YEDAM’a destek 
sağlayacak olan koleksiyon için Arzu 
Sabancı, Dilek Hanif, Mustafa Sandal, 
Işıl Reçber, Ece Vahapoğlu, Levon 
Kordonciyan, Melih Yazgan, Haluk 
Piyes gibi ünlü isimler çeşitli tasarım-
lar hazırlamıştır. Yeşilay Koleksiyonu 
2016 yılı içerisinde satışa sunulacaktır.

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Burcu Çetinkaya

Ece Vahapoğlu

Kalust Şalcıoğlu

Dilek Hanif





  “Yeşilay	şubesi	olmak
iyiliğin,	sağl

ığın  

 peşinde	koşm
ak,	geleceğe  

    olan	güveni	 

	 	 çoğaltmak	d
emektir.”
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TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI

ŞUBE KAPASİ-
TE GELİŞTİRME  
PROGRAMI 
(ŞUKAP)
Yeşilay, ülke genelinde teşkilatlanma 
ana stratejisi, şube kapasitelerinin 
geliştirilmesi, üye ve gönüllü sayısının 
artırılması hedefleriyle 2015 yılında 
Şube Kapasite Geliştirme Programını 
(ŞUKAP) hayata geçirmiştir. ŞUKAP ile 
şubelerin yaptıkları faaliyetlerin dere-
celendirilmesi ve kapasite artırımında 
uygulanacak çalışmaların geliştiril-
mesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirdik-
leri faaliyetlerin puanlanmasına göre 
her şubenin yıl sonunda bir derece 
alarak üç yıl içerisinde en üst seviyeye 
ulaşması hedeflenmiştir.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLAN- 
TISI VE ŞUBELER EĞİTİM PROGRAMI 
Bağımlılıkla mücadelede gönüllülü-
ğün ve şube olarak teşkilatlanmanın 
önemini arttırmak amacıyla Şubeler 
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı ger-
çekleştirilmiştir. Toplantıya 89 şube 
temsilcisinin yanı sıra Yeşilay Yöne-
tim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bilim 
Kurulu katılmıştır. 
 »  Toplantıda istişare ve eğitim prog-

ramları dahilinde on oturum gerçek-
leştirilmiştir.  

 »  Genel Merkez faaliyet ve uygulama 
yöntemleriyle birlikte, proje, ile-
tişim, etkinlik yönetimi, hukuki 
yapılandırmalar alanlarında katı-
lımcılara eğitimler verilmiştir.  

 »  Şubeler Kapasite Geliştirme Destek 
Programı’nın (ŞUKAP) detay ve 
uygulamaları hakkında bilgi veril-
miştir. 

 »  Dernekler Dairesi Başkanlığı ve 
İstanbul İl Dernekler Müdürlü-
ğünün görevlendirdiği uzman 
personeller tarafından “Dernekler 
Mevzuatı” ve “DERBİS Uygula-
maları” konulu eğitim sunumları 
yapılmış ve katılımcıların bilgilerini 
güncellemeleri ve eksik bilgileri 
tamamlamaları sağlanmıştır. 

 »  “Mazeret Yok” adlı sunum ile Şaban 
Kızıldağ motivasyon sunumu yapa-
rak katılımcıların farkındalık düze-
yini artırıcı program yapmıştır.

 ŞUKAP İLE ŞUBELERİN TEKNİK VE  
 İDARİ KAPASİTELERİNİN 
 ARTIRILMASI HEDEFLENMİŞTİR. 
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TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI

KADIN  
KOMİSYONU
Yeşilay Kadın Komisyonu, Yeşilay’ın 
misyon ve vizyonuna uygun olarak ve 
stratejik hedefleri temel alarak 2015 
yılında yapılandırmasını sağlamış 
ve faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 
Anne ve kadınlara yönelik yapılan bu 
çalışmalarda bilinçlendirme ve kadın 
diliyle bağımlılıklarla mücadeleye ses 
olma esas alınmıştır. 

Benim Çocuğum Yapmaz Deme
Yeşilay ve Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü uzmanları tarafın-
dan Belediyeler işbirliği ile Ortaöğ-
retim döneminde okuyan çocukların 
annelerine yönelik, bağımlılıklar ve 
uyuşturucu madde kullanımı konu-
sunda farkındalıkların geliştirilmesi 
amacıyla bağımlılık eğitimi verilmesi 
hedeflenir. 

 »  Proje kapsamında annelere yönelik 
olarak madde bağımlılığı ile ilgili 
eğitim  faaliyetleri düzenlendi. 

 »  Proje kapsamında; Beyoğlu ilçe-
sinde 10 eğitim programı, Üsküdar 
ilçesinde 8 eğitim programı, Sul-
tangazi ilçesinde 4 eğitim programı 
olmak üzere toplam 22 eğitim prog-
ramı düzenlenerek yaklaşık 2.000 
anneye ulaşıldı. 

 »  Beykoz, Bahçelievler ve Maltepe 
ilçelerinde annelere yönelik madde 
bağımlılığı ile ilgili bilgilendirici 
seminerler düzenlendi.

Yapılan bu çalışma ile annelere 
konuyla ilgili önleyici ve koruyucu 
eğitim hizmeti sunularak bilinçlen-
meleri sağlandı. Ayrıca; Yeşilay Kadın 
Kolları üyelerinin katılımlarıyla ger-
çekleşen bu projeyle ilçe sınırlarında 
faaliyet gösteren ortaöğretimlerde,  
aileye yönelik eğitim çalışmaları 
yürütülüp, eğitim öncesinde ve sonra-
sında uygulanacak öntest ve sontest 
ile annelerdeki konuya yönelik bilgi 
artışı ölçülür.
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GENÇ YEŞİLAY
Yaklaşık bir asırdır bağımlılıkla 
mücadele eden Yeşilay’ın en önemli 
mücadeleci ekibi genç gönüllüleridir. 
Genç Yeşilaycılar olarak adlandırılan 
gönüllü ekip, Genel Merkez’de komis-
yonlar, şubelerde grup, üniversite-
lerde kulüp olarak teşkilatlanmıştır. 

Genç Yeşilay Komisyonları
Genç Yeşilay ekibi kendi ilgi ve özel 
alanlarına göre komisyonlara ayrıl-
mıştır. Bu komisyonlara bağlı olan 
Genç Yeşilaycılar komisyon faaliyetle-
rini yürütmekte, okudukları üniversite 
ve bulundukları gençlik gruplarında 
etkinliklerini gerçekleştirmektedirler.
Komisyonlar
 »  Proje Komisyonu 

 »  Eğitim Komisyonu 

 »  İletişim ve Medya Komisyonu 

 »  Dış İlişkiler Komisyonu 

 »  Etkinlik ve Organizasyon 
Komisyonu

Genç Yeşilay Saha Etkinlikleri
Genç Yeşilay ekibi başta Yeşilay 
Haftası olmak üzere özel gün ve 
haftalarda 2015 yılında birçok saha 
aktivitesi gerçekleştirmiştir. Tür-
kiye genelinde yüzlerce gencin bir 
araya geldiği kamplar, workshoplar, 
akran eğitimleri, İngilizce konuşma 
kulüpleri, bisiklet turları, koşu ve 
yürüyüşler, fotoğraf kulüpleri ve proje 
döngüsü eğitimleriyle Genç Yeşilay yıl 
boyunca aktif bir şekilde çalışmalarını 
sürdürmüştür. 

GENÇ YEŞİLAY KULÜPLERİ
Bağımlılıklarla ve gençliğe zarar vere-
cek tüm zararlı alışkanlıklarla müca-
dele etmek, farkındalık etkinlikleri 
gerçekleştirmek ve akran eğitimleri 
yapmak amacıyla Türkiye genelinde 
81 üniversitede Genç Yeşilay kulüpleri 
kurulmuştur.
1. Adıyaman Üniversitesi
2. Ahi Evran Üniversitesi
3. Ankara Üniversitesi
4. Artvin Çoruh Üniversitesi
5. Aydın Adnan Menderes
6. Balıkesir Üniversitesi
7. Çankaya Üniversitesi
8. Çankırı Karatekin Üniversitesi
9. Elazığ Fırat Üniversitesi
10. Erzurum Atatürk Üniversitesi
11. Eskişehir Anadolu Üniversitesi
12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
13. Gazi Antep Hasan Kalyoncu
14. Gazi Üniversitesi
15. Gebze Yüksek Teknoloji  
 Üniversitesi
16. Giresun Üniversitesi
17. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
18. Iğdır Üniversitesi
19. İstanbul Acıbadem Üniversitesi
20. İstanbul Arel Üniversitesi
21. İstanbul Aydın Üniversitesi
22. İstanbul Bezmialem Vakıf  
 Üniversitesi
23. İstanbul Bilgi Üniversitesi
24. İstanbul Bilim Üniversitesi
25. İstanbul Biruni Üniversitesi
26. İstanbul Esenyurt Üniversitesi
27. İstanbul Fatih Sultan Mehmet  
 Vakıf Üniversitesi
28. İstanbul Marmara Üniversitesi
29. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
30. İstanbul Medipol Üniversitesi
31. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
32. İstanbul Okan Üniversitesi
33. İstanbul Süleyman Şah  
 Üniversitesi
34. İstanbul Şehir Üniversitesi
35. İstanbul Ticaret Üniversitesi
36. İstanbul Üniversitesi
37. İstanbul Üsküdar Üniversitesi
38. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi
39. Kahramanmaraş Sütçü İmam  
 Üniversitesi
40. Karabük Üniversitesi
41. Kırklareli Üniversitesi
42. Konya Karatay Üniversitesi
43. Konya Necmettin Erbakan  
 Üniversitesi
44. Konya Selçuk Üniversitesi

45. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
46. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
47. Melikşah Üniversitesi
48. Mersin Toros Üniversitesi
49. Mimar Sinan Üniversitesi
50. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
51. Pamukkale Üniversitesi
52. Sakarya Üniversitesi
53. Süleyman Demirel Üniversitesi
54. Tokat Gazi Osman Paşa  
 Üniversitesi
55. Trabzon Avrasya Üniversitesi
56. Trakya Namık Kemal Üniversitesi
57. Turgut Özal Üniversitesi
58. Uşak Üniversitesi
59. Yalova Üniversitesi
60. Yozgat Bozok Üniversitesi 
61. Beykent Üniversitesi
62. Bingöl Üniversitesi
63. Bülent Ecevit Üniversitesi
64. Bitlis Eren Üniversitesi
65. Harran Üniversitesi
66. Erzincan Üniversitesi
67. Hacettepe Üniversitesi
68. Işık Üniversitesi
69. İstanbul Haliç Üniversitesi
70. İstanbul Kültür Üniversitesi
71. Yeni Yüzyıl Üniversitesi

TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI
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TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
GENÇLİK ZİRVESİ
Genç Yeşilay, Sivil Yaşam Derneği 
(SİYAMDER) ile birlikte Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Zirvesi 
düzenledi. 

“Bağımlılığa Karşı Genç İrade” sloga-
nıyla İstanbul’da bir araya gelen genç-
ler 2 gün boyunca konunun uzmanı 
isimlerle bir araya geldiler, sorunlarını 
ve taleplerini getirdiler.

Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 
300 genç, karar alıcıların gençlerle 
buluşmasına, sivil toplum kuruluşla-
rının (STK) gençlik komisyonlarının 
daha da güçlenmesi gerektiğine, 
gençlerin çalışmalarına destek olacak 
ve kendilerini temsil edebilecek orga-
nizasyonlarda yer almalarına olanak 
sağlanması gerektiğine dair bildiriler 
sundu. Katılımcılar, ilgi alanlarına 
göre bölünmüş aşağıda belirtilen otu-
rumlara katılarak bağımlılıkla müca-
deleye nasıl katkı sunabileceklerini 
tartıştılar:

 » Gençlik STK’ları ve katılım 

 » Kanıta Dayalı Uygulamalar 

 » Spor Yoluyla Katılım 

 » Sosyal Medya ve Gençlik 

 » Gençlik Mobilizasyonu 

 » Sivil Toplum Çalışmalarında  
Akran Eğitimi

Zirve sonunda açıklanan deklaras-
yonla gençler birlikte mücadeleye 
davet edildi ve genç iradenin önemine 
vurgu yapıldı. Sivil toplum kuruluş-
ları, karar alıcılar, yerel yönetimler, 
basın-medya kuruluşlarını duyarlı 
olmaya çağıran bir basın bildirisi 
yayınlandı.

TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI



 



 

  “Yeşilay	ülkemizin	ve 
dünyanın	he

ryerinde	

  insan	sağlığ
ı  

     için	çalışıyor
!”
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ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

ULUSLARARASI 
ÇALIŞMALAR
Yeşilay ulusal boyutta elde ettiği tec-
rübesini uluslararası alana taşımakta 
ve önemli çalışmalar gerçekleştirmek-
tedir. Global seviyede tütün, alkol, 
madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı 
gibi toplumlara ve gelecek nesillere 
zarar veren her tür zararlı alışkanlık-
lara ve bu alışkanlıkların arkasındaki 
endüstriyel güç odaklarına karşı insan 
onuru, saygınlığı ve sağlığı için çalış-
malarını yürütmektedir. 

ULUSLARARASI ÜYELİKLER VE  
İŞBİRLİKLERİ
Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede 
uluslararası çalışmalarla ülkemizin 
dış politika vizyonuna önemli katkılar 
sağlamaya devam etmektedir. Yeşilay 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve 
Avrupa Konseyine bağlı çeşitli mec-
ralarda çalışmalar yapmakta, Avrupa 
Alkol Politikaları Birliği (EUROCARE), 
Uyuşturucuya Karşı Avrupa Örgütü 
(EURAD) gibi platformlarda Türkiye’yi 
temsil etmektedir. Bu yönüyle Yeşilay 
bölgemizde ve yakın coğrafyamızda 
henüz bağımlılıklarla ilgili etkili çalış-
maların olmadığı ülkeler için örnek ve 
yönlendirici bir kuruluş olmayı hedef-
lemektedir. Yeşilay 2015 yılı itibariyle 
yanda belirtilen kurum ve kuruluş-
larla etkin çalışmalar yürütmektedir. 

 » 	Uyuşturucuya	Karşı	Avrupa	
Örgütü	(EURAD) Yönetim Kurulu 
üyesi 

 »  Avrupa	Alkol	Politikaları	Birliği	
(EUROCARE)	Yönetim Kurulu üyesi 

 »  Uluslararası	Uyuşturucu	Politika-
ları	Cemiyeti	(ISSDP) üyesi 

 »  Birleşmiş	Milletler	Ekonomik	Sos-
yal	Konsey	Danışmanlık	Statüsü	
(ECOSOC) 

 » Birleşmiş	Milletler	Uyuşturucu	ve	
Suç	Ofisinin	(UNODC)	sivil ağı olan 
Viyana NGO Komitesi üyesi 

 »  Uluslararası	Uyuşturucu	Politika-
ları	Konsorsiyumu	(IDPC) üyesi 

 »  Çin Halk Cumhuriyeti merkezli faali-
yet gösteren Uluslararası	İpekyolu	
Tıp	Araştırmaları	Merkezi üyesi 

 »  İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 
sağlık politikaları alanında faaliyet-
ler yapmak üzere oluşturulan İbni	
Sina	Sağlık	Birliği üyesi 

 »  İslami	Tıp	Birlikleri	Federasyonu	
(FIMA)	bünyesinde	Bağımlılık	
Çalışma	Grubu adıyla birçok ülke-
den doktorların bulunduğu komis-
yonun başkanı
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ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

Yeşilay, adı geçenlerin dışında çok 
sayıda kuruluşla da işbirliği yapmakta 
ve tütün, alkol ve zararlı alışkanlık-
lar gibi bağımlılıklarla mücadelede 
global dayanışmayı önemsemektedir. 
Bu bağlamda Yeşilay UNGASS 2016 
olarak bilinen Birleşmiş Milletler’in 
uyuşturucu politikaları alanındaki 
özel oturumu sürecinde faaliyetleri 
sürdürecek olan 26 kuruluşun yer 
aldığı Sivil Toplum Çalışma Grubu 
(Civil Society Task Force) adıyla oluş-
turulan komisyonda yer almaktadır. 
Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde 
Birleşmiş Milletler bünyesinde uyuş-
turucu politikaları alanında Orta 
Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya böl-
gelerinde sivil toplumun uyuşturucu 
politikalarına katılımı konularında 
Yeşilay’ın çok önemli bir rol oynaması 
beklenmektedir.  

ULUSLARARASI YEŞİLAY 
FEDERASYONU 
Yeşilay son yıllarda uluslararası teş-
kilatlanma çalışmalarına hız vermiş 
ve birçok ülkede ülke Yeşilaylarının 
kuruluş çalışmasını başlatmıştır. Ülke 
Yeşilayı ilgili ülkede o ülkenin bir der-
neği ve Türk Yeşilayı’ndan bağımsız 
olarak kurulmaktadır. Kurulan bu 
dernek 2015 yılında İstanbul merkezli 
kurulacak olan Uluslararası Yeşilay 
Federasyonunun üyesi olacaktır. 
Bağımlılıklarla mücadelede yaklaşık 
bir asırlık tecrübesi bulunan Yeşilay, 
Haziran 2015’te İstanbul merkezli 
Uluslararası Yeşilay Federasyonu 
kuruluşu için resmi başvurularını 
başlatmıştır. Bu çatı kuruluşun amacı 
diğer ülkelerde kuruluşu tamamlan-
mış olan ülke Yeşilaylarının İstanbul 
merkezli yeni bir çatı kuruluş altında 
toplanmasıdır. Kurulan dernekler 
İstanbul merkezli kurulacak olan 
Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu-
nun üyesi olacaktır.

2013 yılında başlatılan uluslararası 
teşkilatlanma çalışmaları çerçeve-
sinde 22 ülkede Yeşilay kuruluş çalış-
maları başlatılmış ve çok sayıda ülke 
ile de kuruluş için iletişime geçilmiş-
tir. Yeşilay kuruluş çalışması devam 
eden ülkeler:
 » Arnavutluk
 » Bangladeş
 » Bosna Hersek 
 » Fildişi Sahilleri
 » Filistin 
 » Karadağ 
 » Kenya
 » Kıbrıs
 » Kongo 
 » Kosova
 » Lübnan 
 » Malezya 
 » Mali
 » Nijerya
 » Senegal
 » Sırbistan
 » Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Çin)
 » Sudan
 » Tanzanya
 » Tayland 
 » Uganda
 » Yemen 

BM UNGASS BÖLGESEL İSTİŞARE 
TOPLANTISI 
26-27 Kasım 2015 tarihlerinde Yeşilay 
Genel Merkezinde gerçekleştiren 
Bölgesel İstişare Toplantısına, Doğu 
Avrupa ve Orta Asya bölgelerinden 
uyuşturucu alanında çalışma yapan 
20 ülkeden yaklaşık 50 sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi katılmıştır. 
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SAYILARLA 
2015 

  “Yeşilay’ın
mükemmeliye

t 

     	 	 yolculuğu!”
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ TEKNO-
LOJİLERİ
Yeşilay’da stratejik hedeflere ulaş-
mak, proje ve çalışmaları sistematik 
ve sonuca odaklı gerçekleştirmek 
amacıyla stratejik ve gelişmiş fonksi-
yonlara sahip teknolojik araç ve yön-
temler kullanılmaktadır. 

Genel Merkez ve Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi (YEDAM) bünyesinde toplam 
110 bilgisayar ve laptop, 11 yazıcı, 75 
masa telefonu, 20 sanal sunucu, 5 
çağrı merkezi santrali bulunmaktadır. 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ 
(EBYS)

Yeşilay, yazışmalarla ilgili bütün 
süreçlerin bilgisayar ortamında yapıl-
masına olanak sağlamak için  
Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) sistemini kullanmaktadır. 
EBYS ile tüm yazışmaların yanında 
süreçlerin takip edildiği ve doküman 
yönetiminin yapıldığı modüller hazır-
lanmıştır. Bu sayede satın alma süreci, 
araç takip süreci, izin süreci vb. birçok 
iş yönetimi dijital olarak yürütülebilir 
ve raporlanabilir hale gelmiştir.

Sistem bu kolaylığı sağlarken ayrıca 
sevk, paraf ve onay süreçlerinde süre-
lerin kısaltılması, zamanın verimli 
kullanılması, çevreci bir uygulama 
olarak emek ve kırtasiye maliyetle-
rinden tasarruf edilmesini de sağ-
lamaktadır.  Ayrıca otomatik olarak 
raporlama ve arşivleme de EBYS içeri-
sinde yapmaktadır. 

EBYS İle Neler Yapılmaktadır?
 » Belgelerin dolaşımı esnasında 

durumları takip edilebilir. 

 » Belgeler hızlı bir biçimde dosyala-
narak arşivlenebilir. 

 » Yetki seviyelerine göre çeşitli arama 
kriterleri ile belgelere tek tuşla ula-
şılabilir. 

 » Aynı belgeye birden fazla noktadan 
aynı anda erişim imkânı sağlar. 

 » Belgelerin dağıtım ve dolaşımındaki 
paraflama süreci ve sırasını tanım-
layabilir. 

 » Belgelerin birden fazla noktaya 
(örneğin; tüm illere) aynı anda tek 
tuşla dağıtımı yapılabilir. 

 » Görevleri yürütecek birine vekâlet 
verilebilir. 

 » Bekleyen ve işlem yapılan evraklar 
kontrol edilerek personelin perfor-
mansı değerlendirilebilir. 

 » Belgelere erişim yetki dâhilinde 
yapılır. 

 » Dijital imza ile birlikte sadece 
kurum içi değil kurumlar arası 
yazışmaların ve EBYS sistemine 
aktarılan Satın Alma Talep, Haber 
Talep, Etkinlik Talep, Tasarım Talep, 
Yurt Dışı ve Yurt İçi Görevlendirme, 
Bilgi İşlem Talep, İzin Talep, Proje 
Ödeme, Etkinlik formlarının onayı-
nın bilgisayar ortamında yapılabil-
mesini sağlar

EBYS Yeşilay’a Neler Sağladı?
 »  Doküman oluşturma ve saklama 

maliyetleri azaldı. 

 » Kırtasiye giderlerinden, zamandan 
ve iş gücünden tasarruf sağlandı. 

 » Güvenli ve mekândan bağımsız eri-
şim imkânı sağladı. 

 »  Saklanan belge yönetilen bilgiye 
dönüştürüldü.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 
(ERP)
ERP sistemleri temel olarak değişik 
verilerin saklanabildiği bütünleşik 
bir modüler veri tabanı olarak kulla-
nılır. Modüler yapının önemi ise ERP 
uygulamasının kurulumu yapılırken 
istenilen modülün kullanıma açılma-
sını sağlar. Yeşilay, ERP’de Muhasebe, 
Finans, Analitik Bütçe, Depo Yöne-
timi, İnsan Kaynakları ve Satın Alma 
modüllerini kullanmaktadır. 

ERP Yeşilay’a Neler Sağladı?
 » Doğru ve kolaylaştırıcı bir muha-

sebe sistemi kuruldu. 

 » Destek birimleri arasında iletişimi 
kuvvetlendirdi. 

 » Kurum gelir ve giderleri kayıt altına 
alındı.

SÜREÇ VE PERFORMANS YÖNETİM
SİSTEMİ (ENSEMBLE)

İş yapma şeklinin anlaşılmasında, 
kaynakların doğru kullanımında, 
sürecin iyileştirilmesi için sorunlu 
alanların belirlenmesinde süreç 
haritalarına ihtiyaç vardır. Ensemble 
güçlü süreç haritalama özellikleri ile 
tüm kurumun süreçlerini modelle-
meye olanak sağlamaktadır. 

Kurum olarak yapılan çalışmalar 
bu modellemeye dökülerek etkili 
ve verimli hale getirilmiştir. Yeşilay, 
sürdürülebilir bir süreç bazlı yönetim 
sistemi benimsediğinden, Ensemble 
yapılan çalışmaların daha etkin ve 
anlaşılır şekilde ilerlemesine olanak 
sağlamıştır.
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ENSEMBLE ile neler yapıldı?
 » İş yönetim süreçleri en etkin şekilde 

takip edilmektedir. 

 »  Süreç etkileşimleri belirlendi. 

 »  Süreçleri değerlendirme ve analiz 
etme olanağı sağlanmıştır.  

 »  Süreçlerin zayıf ve güçlü yönleri 
ortaya koyulmuştur. 

 »  Süreçlerin anlık olarak izlenebilme-
sine olanak sağlamaktadır. 

 »  Üst yönetimin etkin karar almasını 
sağlamaktadır.  

 »  EFQM’in sorguladığı bütün altyapı 
Ensemble üzerinde süreç olarak 
tasarlanıp yönetilebilmektedir.  

 »  Süreçlerin analiz edilmesinde süreç 
şemaları üzerinde, kullanılan form-
lar, dokümanlar, süreçlerin gerek-
tirdiği kaynak ihtiyaçları, süreleri, 
maliyetleri hakkında bilgi toplanıp 
analiz edilmektedir. 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ  
(QDMS) 

Yönetim sistemi standartlarının gerek-
tirdiği faaliyetlerin otomasyonu için 
geliştirilen bir sistem olarak tanımla-
nır. Yeşilay’da, süreç ve performans 
yönetimi modüllerini uygulamaya 
alarak

Ensemble ile yapılan faaliyetlerin 
QDMS üzerine yansıması izlenmeye 
başlanmıştır. 

QDMS Yeşilay’a neler sağladı?
 » Kurumsal hafıza oluşmuştur.  

 » Yönetmelik, prosedür, talimat gibi 
süreçlere bağlı dokümanların dijital 
olarak tutulması sağlamıştır.   

 » İş yapış şekillerinin model halinde 
izlenmesi sağlanmıştır.  

 »  Stratejideki performans kriterlerine 
ve süreç performans göstergelerine 
göre süreçlerin izlenmesi sağlan-
mıştır.  

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ  
(CRM)

CRM uygulamaları, mevcut gönüllü, 
üye ve paydaş ile sürdürülen ilişkiyi 
geliştirmek, yeni gönüllü, üye ve pay-
daş kazanmak ve tüm gönüllü, üye ve 
paydaşla iletişimi sağlamak amacıyla 
Yeşilay’da kullanılmaktadır.  

CRM Yeşilay’a neler sağladı?
 » Şubelerin, üye ve gönüllü yönetimi 

sağlanmıştır. 

 »  Şube etkinliklerinin takibi sağlan-
mıştır.  

 »  Web sitesinden gönüllü başvurusu 
alınmaya başlanmıştır. 

YEDAM SOFT
YEDAM’da (Yeşilay Danışmanlık Mer-
kezi) kullanılması amacıyla geliştiri-
len bir yazılım olarak tanımlanır. 444 
79 75 numaralı danışma hattına gelen 
aramalara, uzman psikologların cevap 
verdiği merkezde aşağıdaki çalışmalar 
yapılmaktadır.

 » Kayıt formu doldurulur. 

 »  Sosyal inceleme yapılır. 

 »  Aile değerlendirmesi yapılır. 

 »  İzleme değerlendirme formu ile 
danışan takip edilir. 

 »  Anamnez formu ile danışanın hangi 
tür bağımlı olduğu tespit edilir. 

 »  Danışan bilgileri tutulur, görüşme-
ler planlanır ve kayıt altına alınır.

YEDAM SOFT Yeşilay’a neler sağladı?
 » YEDAM’ın tüm süreçleri bu prog-

ramdan takip edilmektedir. 

 »  Danışana yapılan anamnez sonu-
cunda danışanın durumu ve yapıl-
ması gereken müdahalelere ilişkin 
geçerli ve güvenilirliği kanıtlanmış 
bir veri ile rapor çıkarılmaktadır. 

 » YEDAM’ın danışan görüşme 
raporları, önceki görüşmeleri, 
yapılan müdahaleler ve işlemler, 
sorumlu kişiler bu sistemden takip 
edilmektedir. 
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İÇ DENETİM

İÇ DENETİM
Yönetim Kurulu’nun İç Denetim Yönet-
meliği çerçevesinde verdiği yetkiye 
dayanarak, Yeşilay’ın sürekliliğini ve 
kurumsallaşmasını sağlamak, hak ve 
çıkarlarını korumak, iç ve dış risklere 
karşı tedbirler belirlemek ve öneriler 
geliştirmek üzere “İç Denetim Birimi” 
tarafından denetim ve incelemeler 
yapılmaktadır.

İç Denetim Birimi’nin yaptığı  
çalışmalar
 » Yeşilay’ın faaliyet risklerinin tespi-

tine ve önlemlerine ilişkin iç kontrol 
sistemlerinin yerindeliğini, yeterlili-
ğini ve etkinliğini denetler. 

 » Yeşilay’ın faaliyet ve işlemlerinin; 
yasa ve düzenlemelere, plan ve 
bütçe hedeflerine, yönetmelik, 
prosedür ve talimat vb. cemiyet içi 
düzenlemelere ve genel kabul gör-
müş muhasebe ilkelerine uygunlu-
ğunu denetler. 

 » Yeşilay’daki risk değerleme çalışma-
larını inceleyerek, operasyonel risk 
yönetimi ve risk temelli denetim 
çalışmalarını gerçekleştirir. 

 » Yeşilay’ın faaliyet ve işlemlerinin, 
mali ve ekonomik yönlerden analiz 
ve değerlendirmelerini yapar. 

 » Maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı 
sağlayacak tedbirleri belirler ve öne-
rileri geliştirir. 

 » Genel Merkez ve şubelerde özel 
amaçlı denetim ve inceleme çalış-
maları yürütür.

2015’te Yapılan Çalışmalar
İç Denetim Birimi tarafından hazır-
lanan iç denetim planı ve programı 
çerçevesinde planlanan çalışmaların 
tamamı gerçekleştirilmiştir. 

10 birim ile yıl içinde yapılan denetim-
lerle toplam 216 bulgu elde edildi ve 
birim yöneticilerinden cevaplanmak 
üzere eylem planları oluşturuldu. 

5 şubede yapılan teftiş sonucu 17 adet 
bulgu saptandı. Şubelerin eylem planı 
dâhilinde izlemeleri 2016 yılına dâhil 
edildi ve aksiyon alındı.
Risk çalışmalarına yönelik hazırlıklar 
çerçevesinde makro ve mikro düzeyde 
kurumsal risklerin tanımlamaları 
yapıldı. 

Süreç ve performans yönetim siste-
minde (Ensemble) süreç bazında risk 
noktalarının belirlenmesi işlemlerine 
başlandı.
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SÜRDÜRE-
BİLİRLİK VE 
ÇEVRE
Yeşilay’ın 2015 yılında yaşadığı faali-
yet bazlı genişlemenin anlamlı halde 
devam edebilmesi ve verimlilik ilke-
sinin tüm faaliyet katmanlarında göz 
önünde bulundurulması için sürdürü-
lebilirlik kurumsal açıdan önemli bir 
yatay konuyu oluşturur. Bu çerçevede 
sürdürülebilirlik anlayışı kurumsal 
işleyişe entegre edildi ve düzenli ola-
rak takibi yapılmaya başlandı.

Kurumsal Sürdürülebilirlik;
Yeşilay’ın istikrarlı bir şekilde devam 
eden kurumsal mükemmeliyet çalış-
maları 2015 yılında kapsamlı bir 
şekilde kurum bütününde yaygınlaştı 
ve EFQM Modelinde yeni bir aşamaya 
geçildi. STK sinerjisi ile kurumsal 
organizasyon dinamikleri arasındaki 
ikilemin faaliyet bazında kalite üst 
başlığında birleşmesi; sürdürülebilir-
lik adına yıl içerisinde saha faaliyet-
leri, dış ilişkiler, proje destekleri gibi 
konularda iş akışları ile görev tanım-
larının detaylandırılması ile olumlu 
sonuçlar doğurdu. Yeni dönem hedef-
leri içerisinde 2015 yılında kurumsal-
laşmada gerçekleşen ivmenin devamı 
önemli bir yer tutar. 

Sürdürülebilir Büyüme; 
Yeşilay gerek kurumsal genişleme 
gerekse teşkilat yapısı, gönüllü ve üye 
sayıları, kullandığı fon miktarı ve dün-
yada hitap ettiği coğrafya açısından 
2015 yılında gerçekleştirdiği büyüme 
trendinin sürdürülebilir özellikler 
içermesi için önemli adımlar attı. Bu 
doğrultuda şubeleşmenin getirdiği 
ülke bazlı yayılımın geliştirilen Şube 
Kapasite Geliştirme Programı (ŞUKAP) 
ile çıktı temelli puanlama sistema-
tiğine bağlanması sürdürülebilirliği 
geliştiren unsurlar arasında yer alır. 
Aynı zamanda büyümenin önümüz-
deki dönemde yönetilebilmesi ve 
sürdürülebilirliğin kolaylaştırılması 
için teknoloji yatırımları yıl içerisinde 

öne çıktı. Gönüllü yönetim ve kaynak 
geliştirme süreçlerinde CRM çalışma-
larının gerçekleştirilmesi büyümenin 
yönetimi perspektifinden ele alınır.

Çevresel Sürdürülebilirlik; 
2015 yılı çevresel sürdürülebilirlik 
açısından oldukça verimli bir dönem 
oldu. Yıl içerisinde kurumsal olarak 
atık yönetim sistemine geçilmesi, 
başta promosyon malzemeleri olmak 
üzere etkinlik uygulamaların çevresel 
sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde 
yeniden ele alınması faydalı oldu. 
Çevre duyarlılığının daha sürdürü-
lebilir araçlar ile ele alınabilmesi 
için kurum içindeki iş akışları ile 
temel yazışmalarında EBA sistemine 
entegrasyonu bu alanda teknolojik 
bir çözüm olmasının yanında kağıt 
kullanımı açısından da çevresel sür-
dürülebilirliğe katkı sağlandı. Aynı 
şekilde çevre bilinci temelinde çıktı 
alım kurallarından ofis temelli uygu-
lamalar su tüketimi, ısınma- soğutma 
vb. yeniden organize edilmesi mode-
lin içerisinde ele alınır.

Sivil Toplum İçin Sürdürülebilir Katkı;
Bağımlılıkla mücadele alanında ülke-
mizin ilk ve en büyük sivil toplum 
kuruluşu olan Yeşilay’ın halk sağlığı 
ve bağımlılıkla mücadele alanlarında 
sivil toplumun gelişimine sürdürü-
lebilir katkı sunmak için uyguladığı 
çok sayıda aracı bulunur. Özellikle 
mali destek programları ile bağım-
lılıkla mücadele alanında projesi 
bulunan STK’lara verilen destekler 
ile ülkemizde sivil toplum anlayışının 
gelişmesine sürdürülebilir bir katkı 
sunulması amaçlanır. Sahada uygula-
nan proje temelli faaliyetlerin bağım-
lılıkla mücadelede önemli bir unsur 
olan toplum katılımının sağlanmasına 
katkı sağladığı ve sivil toplum unsur-
ların gelişmesindeki sürdürülebilirliği 
artırdığı değerlendirilir. 2015 yılında 
Yeşilay bu alanda ilan ettiği ikinci 
büyük destek programı ile ülkenin 
bütününü kapsayan projelere imza attı.
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SAYILARLA 
2015 

  “Yeşilay	bağımlılıklar
la	 

	 	 mücadelede	T
ürkiye’yi	 

  örnek	ve	lide
r  

  bir	ülke	yapm
ak	için  

	 	 	 	 	 	 	 çalışıyor!”
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2015 YILINDA YEŞİLAY

2015 YILINDA 
YEŞİLAY

ÜSTÜNLÜKLER (GÜÇLÜ YÖNLER)

Kurumsallaşma çalışmalarının Yönetimimiz ve Genel Müdürlüğümüzün önderliğinde sürdürülmesi

Toplumda büyük bir kitlenin gönüllülük bilinciyle yaptığımız çalışmalara destek vermesi

Toplumun tüm kesimine ulaşılacak kanallara sahip olunması

Şubelerimizin sayısının artmasıyla ulusal ve uluslararası çapta planlama yapılabilmesi

Konusunda uzman, bilgili ve tecrübeli çalışma arkadaşlarımızın bulunması

Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) ile kurum içindeki taleplerin, ödemelerin, yazışmaların, onayların elekt-
ronik ortamda e-imza ile yapılabiliyor olması, sistematik bir şekilde işlerin tamamlanması ve bu sayede işlemlerin 
hızlanması

Özel gün ve haftalarda çalışma alanımızın tüm Türkiye’de duyurulması

EFQM Mükemmellik Modelini benimseyen ilk Sivil Toplum Örgütü olunması

Strateji ve stratejik hedefler temelinde çalışma kültürünün yerleşmesi 

Proje ve program geliştirme/uygulama/yönetme becerisinin artması 

Bilim kurulunun güçlenmesi

Ekip ruhunun ve çok taraflı çalışma becerisinin yüksek oluşu

Üyelikler ve çok yönlü uluslararası işbirliklerinin artması 

Batı ve İslam dünyası gibi her bölgede çalışma yapabilme kapasitesi 

Farklı alanlardaki organizasyon yetkinliği 

Kurum ve Kuruluşlar ile etkin iletişim ve işbirliği 

Gönüllü İnsan kaynağının etkin ve verimli hareket etmesi

TBM’nin tüm ilgili kişiler ve kurumlar tarafından tanınması
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2015 YILINDA YEŞİLAY

 ZAYIFLIKLAR (Zayıf Yönler)

Bağımlılık araştırmaları/çalışmalarına yönelik ekibin 
kurulmaması

Bağımlı nüfusunun artışının tehdidi

Uluslararası teşkilatlanma çalışmalarında yeterli 
finans kaynağının olmaması

Ülke Yeşilay’larına proje, içerik ve program geliştir-
mede yetersiz kalınması

CRM programının etkin kullanılamaması 

Kurum Kütüphanesinden Kültürel ve Akademik çalış-
malara yönelik faydalanılamaması

 DEĞERLENDİRME

Yeşilay, bağımlı nüfusunun artmasıyla bilinçlendir-
meye ihtiyaç duyan insanlara eğitimler ve bilgi verici 
bir takım etkinlikler ile bağımlılığı azaltmayı amaçlar. 
Ayrıca 2014 yılında başlatılan Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele (TBM) ve 2015 yılında çalışmalarına başla-
yan Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 
ile bağımlılıkta önleyici faaliyetlerin ve bağımlılıktan 
uzaklaşmış olan kişilere yönelik desteklerin bağımlı-
lığı azalttığı ve bu amacı güttüğü görülür.

Çeşitli etkinlikler, eğitimler, projeler, medya, basın ile 
tüm amacımızı, faaliyetlerimizi, mücadelemizi top-
luma duyururuz.
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2013 2014 2015
2014 - 2015  

ARTIŞ ORANI

Şube Sayısı 23 95 106 %12

Şube Hibe Desteği - 228.400 TL 343.000,00 TL %50

Yeşilay Kulübü Sayısı 14 70 106 %51

Kamp Faaliyeti Katılımcı Sayısı - 5000 12.000 %140

Yayın Sayısı 5 8 9 %12

Basında Çıkan Haber Yansıması 11264 8914 14460 %62

yesilay.org.tr ziyaretçi sayısı 
(Aylık ortalama tekil ziyaretçi sayısı)

5600 13.000 26.726 %106

Facebook Takipçi Sayısı 11.905 16.075 21.556 %34

Twitter Takipçi Sayısı 5864 13.700 18.059 %32

Instagram Takipçi Sayısı - 3100 4438 %43

Youtube Video Görüntülenme Sayısı - 212.000 379.033 %27

SAYILARLA 
2015
KARŞILAŞTIRMALI 
BÜYÜME RAKAMLARI

Twitter Takipçi Sayısı

18.059
Facebook Takipçi Sayısı

21.556
İnstagram Takipçi Sayısı

4438
Youtube İzlenme Sayısı

379.033

SAYILARLA 2015

Yüz Yüze Eğitim  

Programları (öğrenci)  

Bilgilendirilen  

Kişi Sayısı

770.000

Uzaktan Eğitim  

Programları  

Bilgilendirilen  

Kişi Sayısı

1700

Yüz Yüze Eğitim  

Programları (yetişkin)  

Bilgilendirilen  

Kişi Sayısı

47.000
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Kamp Faaliyetleriyle 
Ulaşılan Kişi Sayısı 12.000

Yüz Yüze Eğitim  

Programları (öğrenci)  

Bilgilendirilen  

Kişi Sayısı

770.000

Uzaktan Eğitim  

Programları  

Bilgilendirilen  

Kişi Sayısı

1700

Yüz Yüze Eğitim  

Programları (yetişkin)  

Bilgilendirilen  

Kişi Sayısı

47.000

tbm.org.tr
Ziyaretçi sayısı

601.697

yesilay.org.tr
Ziyaretçi sayısı

1.039.956

Gönüllü Sayısı

30.000

SAYILARLA 2015

Üye Sayısı

12.550

SAYILARLA 
2015 
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Hibe Destek 
Miktarı 1.000.000 TL

Genç Yeşilay Hibe 
Destek Miktarı

122.000
Şube Hibe  

Destek Miktarı

326.000

Bağımlılıkla  
Mücadele  

Mali Destek  
Programı Hibe  

Destek Miktarı

626.000

Geri Dönüşüme 
Gönderilen  

Kağıt Miktarı

370KG
Eğitimler Katılımcı 

Memnuniyet  
Anketi Sayısı

29.000

Yüz Yüze 
Ulaşılan Kişi 

Sayısı
888.000

SAYILARLA 2015

 S
AY

IL
AR

LA
 2

01
5 



125

İnternet 
Haber 

Yansıması 
Sayısı

6518

Karşılanan 
Broşür Talebi 

Sayısı
668.000 Karşılanan 

Afiş Talebi 
Sayısı

10.000

Uygulanan 
Ön Test Son 
Test Sayısı

284.000
Dağıtılan TBM 

Kitapçığı Sayısı 570.000

Yazılı Basın 
Yansıması 

Sayısı
1939

Yeşilay Dergisi

66.000
Yeşilay Çocuk

47.000

TV’de Haber 
Yansıması 

Sayısı
412

SAYILARLA 2015

SAYILARLA 
2015 

8969
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MALİ
BİLGİLER
TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 

4 - AKTİF [VARLIKLAR TL]
4.1.     DÖNEN VARLIKLAR

4.1.1. Hazır Değerler 7.096.075,75

4.1.1.1. Kasa 47.990,52

4.1.1.2. Banka 6.975.908,23

4.1.1.3. Alınan Çekler 71.217,00

4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0,00

4.1.1.5. Diğer 960,00

4.1.2. Menkul Kıymetler 4.428.842,69

4.1.3. Diğer Alacaklar 223.906,52

4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar 0,00

4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar 0,00

4.1.3.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00

4.1.3.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar 0,00

4.1.3.5. Senetli Dernek Alacakları 0,00

4.1.3.6. Diğer Dernek Alacakları  223.906,52

4.1.4. Stoklar 214.362,87

4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları 0,00

4.1.4.2. Diğer Stoklar 214.362,87

4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00

4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 33.111,78

4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar 13.145,05

Dönen Varlıklar Toplamı : 12.009.444,66
4.2.     DURAN VARLIKLAR

4.2.1. Diğer Alacaklar 0,00

4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar 0,00

4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar 0,00

4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00

4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar 0,00

4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları 0,00

4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları 0,00

4.2.2. Mali Duran Varlıklar 3.001.837,08

4.2.2.1. İştirakler 3.001.837,08

4.2.2.1. Bağlı Ortaklıklar 0,00

4.2.3. Maddi Duran Varlıklar 1.457.759,27

4.2.3.1. Arazi ve Arsalar 0,00

4.2.3.2. Binalar 352.466,69

4.2.3.3. Taşıtlar 463.413,82

4.2.3.4. Demirbaşlar 641.878,76

4.2.3.5. Diğer 0,00

4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.812,15

4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 42.681,10

4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00

4.2.7. Diğer Duran Varlıklar 1.070.269,88

Duran Varlıklar Toplamı : 5.578.359,48
Aktif (Varlıklar) Toplamı : 17.587.804,14

TOPLAM : 17.587.804,14
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5 - PASİF [KAYNAKLAR TL]
5.1.     KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.1.1. Mali Borçlar 18.001,76

5.1.2. Diğer Borçlar 763.080,81

5.1.2.1. Üyelere Borçlar 0,00

5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 50.268,67

5.1.2.3. Şubelere Borçlar 0,00

5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları 0,00

5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00

5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00

5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları 712.812,14

5.1.3. Alınan Avanslar 15.736,00

5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri  0,00

5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 149.516,78

5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları  360,60

5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00

5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00

Yabancı Kaynaklar Toplamı :  946.695,95

5.2.     UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00

5.2.1. Mali Borçlar 0,00

5.2.2. Diğer Borçlar  0,00

5.2.2.1. Üyelere Borçlar 0,00

5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0,00

5.2.2.3. Şubelere Borçlar  0,00

5.2.2.4. İktisadi İşletme Borçları 0,00

5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00

5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları  0,00

5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları 0,00

5.2.3. Alınan Avanslar 0,00

5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları  0,00

5.2.5. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00

5.2.6. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00

5.3.     ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye 193.073,87

5.3.2. Sermaye Yedekleri 0,00

5.3.3. Kar Yedekleri 302.118,62

5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları 10.930.784,06

5.3.2. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -475.495,27

5.3.2. Dönem Net Karı (Zararı) 5.690.626,91

Öz Kaynaklar Toplamı : 16.641.108,19
Pasif Kaynaklar Toplamı : 17.587.804,14

TOPLAM : 17.587.804,14
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6 - GELİRLER
6.1.     GELİR TOPLAMI

6.1.1. Üye Ödentileri 94.794,86

6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) 0,00

6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) 15.662.470,28

6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı  842.732,24

6.1.4.1. Bağış Gelirleri 842.732,24

6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri  0,00

6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri  0,00

6.1.6. Finansal Gelirler 742.224,12

6.1.7. Kira Gelirleri 328.676,00

6.1.8. Diğer Gelirler  467.979,22

6.2.     GİDER FAZLASI 0,00

TOPLAM : 18.138.876,72

7 - GİDERLER
7.1.     GİDER TOPLAMI 12.448.249,81

7.1.1. Genel Giderler 1.380.645,33

7.1.2. Personel Giderleri 3.392.564,30

7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 7.530.960,41

7.1.3.1. Kültür, Sanat, Spor 594.672,64

7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma 3.919.158,64

7.1.3.3. Sağlık 0,00

7.1.3.4. Sosyal Hizmetler 0,00

7.1.3.5. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00

7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 316.603,19

7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları 0,00

7.1.3.8. Hayır Yardımları 0,00

7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler 2.036.702,32

7.1.3.10. Diğer 663.823,62

7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 144.079,77

7.1.     GELİR FAZLASI 5.690.626,91

TOPLAM : 18.138.876,72








